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ILTRQDUÇAO 

Trabalhos recantes s8bre a eeonomia brasileira sustentam a 
tese de que a causa principal do lento crescir anta do PIB ap6s 1961 
se encontra na inauficizzcia do nosso morcao interno, O recente "Pra 
grama Eatratgico" oficializou isso ponto-devista ao af ir mar que o 
mercado insuficient, constitui o principal obstcu10 retomada do 
desonvolvimonto, Lia fase de "substttuiçaes de importaç5es" o mercado 
preexistia; na fase de desenvolvimento auto..sstentv61" 9  em que ag 
ra ingressamos, le deve ser pr'eviamente orido0 

Uma das maneiras de sublinhar o impasse em que nos encontra, 
snos consiste em explorar o fato de que se a incremento do PIB depen-
de do mercados  êle mesmo contribui para o créscimento do mercado0 Te.. 
ríamos, ento, o seguinte círculo viciosai O Produto Interno no se 
expande porque o mercado é pequeno e &ste continua pequeno porque o 
Produto Interno mao se ezpande Á politica econ&miea proposta neste 
documento objetiva, em ultima an119e 9 • romper asse impasse com o 
no de atritos e desequilíbrios. Seus dois pontos bsicos do os se 
guintes 

O Govrno promovor& a expando do PIB de forma aut&noriia, 
isto 010 9 independentemente da existncia do mercado; 

adotara., concomitantemente,uma srié de medidas destin 
das a alargar torpiduzisnte quanto possível o mercado 
nacional. 

A primeira iniciativa, rompe sem divida alguma o impasse a 
cima descrito, Para tantos  aceita a implementaço de. empreendimentos 
deficit1riog nos setores publico e pt1ÍÍ 1  va.doo.A segunda medida tem como 
finalidade reduzir os eliminar os efeitos negativos dessa expando a 
tnoma atravs de um incremento tao rpido quanto possível do mercado 



O conheeimentó das causas da insufieincia do mercado consj 

tui pressuposto de qualquer política ocon&mica destinada a ampli-'lo 
o 

Antes de entrarmos no exame das diversas sugest6es a respeito, será 

ítii recapitular como se manifesta externamente a escassez do mereade 

No âmbito de uma política de desenvolvimento, o problema st 
ge t6da vez que a implantaço de um dado empreendimento se vê impedi da  
pelo fato de a procura interna do produto se revelar abaixo do mínimo 
±ndispens&vel a rentabilidade da iniciativa Exenplo; urna usina sid&-
riírgica moderna deve produzir pelo nenos 300 mil toneladasano para 
ser rentivel; o mercado interno do País que déseja cri'la no vai 
aliu de 200 mil. toneladas'.anO0 A usina deixara de ser construída como 
decorz4ncia da pequena amplitude do mercado0 O frequente descompasso 
entre a. dimenso . d :mercado  :dos subdesenvolvidos e o tamanho mínimo 
das unidades produtivas modernas, resulta de que a tecnologia disponj 
vel surgiu em países do economia avançada0 As. unidades produtivas : te 
diam, pois, a ser dimensionadas por, mercados relativamente amplos, ou 
pflo . menos, bastante, superiores aos dos. países . subdesenvolvidos0 Esta 
belecida essa pr&.iminaz', passemos ao assunto0 .. . 

Numerosas sugestes tm sido feitas recentemente no sentido 
de explicar a jnsuficincia do méreado interno brasileiro0 Acredita - 
mos possível clasificar as causas propotas numa geral e numa srie 
de outras específicas0 	.. 	

, 	 . . 	 . .. .. 	 . 	 . 

A causa geral baseia»se.no fato dè que.o crescimento anual 
do mercado' de. um País é determinado pela expansaQ do ;  seu PIB0 assim , 

se o nível inicial, do PIB no bastante elevado o. morcado adicional 
criado pela sua expanso . ser insuficiente, em tr'moa absolutos, '• pa 
ra .pemttlr a instalaço das unidades produtivas necessárias ao dese 
volvj.mento do Pah 	. . 	 . 	 . 	 . . . 

Exemplifiquemos O Produto Interno atual do Brasil 
lado, em .li.6  bilhes de d&aros0 upondoause que cresça na base de 7f5 ao 
ano, teríamos um mereao adicional da ordem de 322 milhos de d6lare& 
Ora, se asse total fr pequeno .eex relaço ao tamanho m6dio de unida 
des produtivas modernas, estaremos diante do problema de escassez de 
mercado0 Suponhainos,. assim 9  que, decomposta setorialmente,' essa proc 
ra signifique um mercado adicional do lO.milhes de d6lares para aço 
15 milh&es para artigos petroquím2cos e 5 milhes para construço na 
val a  Se a produço mínima das unidades produtivas nesses setores  fôr 
respectivamente 20,30 e 10 mI1.h~ões de d&ares, n.. serao feitos no 
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vos jnvestimentos CQU iAs.O g  cresce menos o PIB e portanto o. mercado0 
O impasse está configurado0 

Ainale'w8e que asse tipo de problema apenas surgiu com o 
fim das oportunidades de substituiço de importages0 Enquanto estas 

existiram no havia dificuldade, pois se estaa aproyeitando um mere 
do criado durante t&ia.fse anterior do flO38O desenvolvimento0 Suas 
d1menses eram dadas em cada setor pelo montante de importaços0 

âs causas especificas da insuficincia do mercado sao v.s. 
xiaso Chammolas de especificas mas poderíamos igualmente apelid's 
de seeundrias Elas explicam menos porque existe o problema do uierc 
do do. que o motivo pelo al nosso PIB se acha atualmente em 46 bi 
lhea de d6lares e nao, por exemplo., em 60 ou 70 bilhCs de d&ares 
i4eeuio depois de serem elas totalmente eliminadas nada impede s  em ver 
dade que continue a existir o problsma do mercado* É o que suceder4 
sè o mínimo indispensvel para se ter um mercado adicional adequado 
fr de 100 milhes de d6larês e, ao desaparecerem as causas espoefri 
cas., o PIB ficar em 70 milh6es de d6lares0 se, portanto, e errôneo b. 
sear.se  ezclusivaviente na sua e1iminaç0 uma política de amp1iaço de 
mercado no hi divida que seu desaparecimento ter1 importante efeito 
positivo0 

s causas especirieas correntozaente apontadas dizem respei,-
to. concentraçÓ regional do desenvolvimento, baixa eficincia&s 
un±dades produtivas atuais e fraca absorçao de rnosdemobra0 

cone traç.o do dezenvol'iiimento numa regio geogiaricame 
te restrita do Pais £ son divida alguma o aspecto que tom merecido m& 
ar atençaoG Suas conse4tI&nci.as em tros do rostriço de mercado so 
de quatro tipos 

ripida elevaçao de renda em grupos restritos, dispersan 
do a procura por um sem nmero de artigos de consumo re-
finadoe O aumento da renda em grupos de baixo nível de 
befnestar, consoqtneia normal de um desenvolvimento es 
pacialmente dIversificado, ocasiona procura éoncontrada 
num pequeno nmero de artigos, facilitando o aparecimen 
to de demanda em volume suficiente para a criaçao de no 
vas uridades produtivas; 

os artigos consumidos por grupos de altas rendas (gera. 
dos pela concentraçao regional do desonvolvimexitõ) so 
produzidos em unidades de dimensao acima da mdia., Isto 
aumenta a probabilidade de insuficincia do mercado in 
terno; 



e) oa investiiiiontos. em &reas avançadas (Bao Paulo tm 	um 

efeito menor dó absorçao do deseinprgo do que nas atrasa, 

das (nodos te) 'Ora0 absoiço de deompa4go tem IMPOrtàA 
te efeito de criaçb do znorcados; 

A segunda causa especfrica é o baixo fndice do produtividade 
dos diversos setores de nossa economia, A rapidez com que se levou áÇJ  
abte o processo de substituiçao de 1mportaçBes provocou o apareeimenn. 
te de um cmero excessivo de unidadea produtivas nos diversos setores 
bem como a oriaç.o de unidadEs maIestruturadas e, portanto, Ineflei-
entosa A pú dissog  durante todo o perfodo em que o PaLa ingressava e 
novos ramos produtivos 9  os setores tradicionais viram-só abandonados 
sem recursos pala reequipamento, som capital de giro . etc, A conseqie, 
eia de tudo Isso g  foi o surgimento de uma oferta de altos preços que 
significou um estreitamento indevido do mercado0 Expliquemo-no5s dado 
o poder de compra existente no P48, se os artigos mantfaturados bra' 
sileiros fôasem oferecidos a preços 255 mais baratos, sua venda aumeAl  
tarja, ou seja, seria alargado o mercado sua disposiç00 

Temos, finalmente, como causa alegada para a insuficineia 
do mercado interno brasileiro, a fraca absorço de otmdeobra parj. 
cularmente pela ativ1cLde industriai. A contrapartida disse estado do 
coisas 4 a formaço de um micleo capitaliata. moderno na economia de 
dimenaBes restritas, onde o nfvei .mdio de renda é relativamente eie 
vado0 Isso álgaltícarta uma demanda orientada para consumo refinado 
com as conseqtõncias anteriormente referidas0. 

Z - POLfC4 COII4ICá1 

O objetivo da poiftjca econ&nica próposta é o desenvolvime 
to. auto-sustentve1, 110 será atingido no momento em que o adicional 
de mercado anualmente criado permitir o lançamento, em todos os sete-
res, de unidades produtivas com a dimenso reclamada pela tecnologia 
moderna0 Para tanto se faz necessrio alcançar um nivol deteriúinadodo 
P180 

O Produto Interno Bruto se encontra hoje em târno de 46 bi 
lhea. de dlares0 O tamanho a que deve chegar para obter um desenvol-
vimento auto.'sustentvel é de dif{cil deterrninaço0 Se este f&sse poj 
co superior a 46 bilh6es de dilares, a simples eliminaço das cauaa 
especificas, supramencionadas, bastaria para nos garantfr a obtençao 



5 ,  
de um desenvolvimento auto..sustetvel0 Diante, porm, da incerteza em 
que nos encontramos .°convm delinear urna política econ&mica baoada num 
ataquo <à óaua geral do problema e Complementada por um estrço de co, 
reçao das óausas específicaso 

O instrumento mais importante a ser utilizado so às "blocos 
de investiinOnto" Consistem stes em grupos integrados do enpreendime 
tos que se proporcionam intttuamente mercado, eliminando assim 9  automtj 
camente; o obsto principal a retomada do desenvolvimento. O ezemp]o 
seria de urna siderurgia criada juntamente com urna sz'ie de unidades p 
•dutivas consumidoras de ebapas de aço o fornecedoras de 1n3urno0 Teri= 
carente &ses blocos deveriam ser auto-suficientes, isto 49 destinados 
exclusivanento a atender s neeeidades recíprocas, e a par di3so,t 
dos os projetos específicos deveriam ser criados concomitanteniente. 

Na pratica o que se sugere é una srie de investimentos es 
truturados em t8rrio de um ou mais projetos bsicos, definidos htes em 
tunçao de uma política global de desenvolvimento. Á par disso, diici] 
mente as poupanças disponíveis serao suficiontés para a criaço conco-
mitanto de. todos os projetos que fazem parte de um determinado "bloco 
de investimentos" *  á so1uço ser& cri'làs paulatinamento, subsidiand 
se na medida das necessidades os einprèendinientos para os quais o merc& 
do disponível ainda nao foi suficiente. 

• 	Outro aspecto fundamental da. política econ&mica aqui sugorida 
esta na deciso de se lançar os emprendimentos áecesskios t manuten 
ço de corto ritmo global de desenvolvimento, haja ou mo mercado para 
le tssim, estabelecida como conveniente urna. expansao anual de 8f4 9  d 

tinem-se nos diversos setores, os. "grandes projotos" necessh'ios para 
rnanutençao dossá taxa estabeleeendose, outrossim, a época em que de-
vem ser iniciados* o momento previsto, o projeto serií levado adiante 
independentemente da existnciade mercado0 Essa iniciativa é , em atjL 
na analise, mdi spens&vel para romper o "círculo vicioso" referidõ no 
início deta síntese, Como ssos "grandes projetos" constitujz4o 	o 
níclvo em t6rno do qual sero construídos os blocos de investimento fi 
ca assegurada a ezist&ncia de um nímero suficiente de P&OSO 

Fundados ne3ses dois instrumentos principais define-se uma 
poiíticà de desenvolvimento que incorpora harmoniosamente as sugestes 
decorrentes das causas geral e seaund.rias da insuficincja do mex'cado 
Por questo de convenincia definiremos urna política valida predominaa 
tenente para áreas econ8r&icarnente atrasadas, outra valida para &reas 
vançadas, e, um terceiro tipo, cobrindo ambas. 



a) Po 	 Ataada. 

Cria.m.se  nas aoreas atrasadas do País pcílos de desonvolvime-
tom'. Resultam estes de blocos de lilvestimentop tal como anteriormente 
referidos, localizados numa regiao menos desenvolvida0 £ fInalidade dç 
a localizaço 6 obter um efeito de criaçao do mercado inale amplo0 A. 

respeito dsses pó 
. los v  algumas observaçes devem ser feita0 Parte dos 

investimentos que o comp5em deverao merecer amparo espoclal sob 	a 
forma de subsídIosp para resistirni <à concorr&icia de produtos oriun 
dos das regies mais avançadas do País, cujos custos so supotamote 
inferiores0.Asegunda observaço 6 a seguinte: posto que ssee p6loz 
tenham impacto positivo numa política de oliminaço do atra90 em ie se 

08:1t03 a~ do Pais q  seu objetivo precípuo consiste em promover 
o desenvolvimento naeional ua localizaço obedecera, portanto g  exclj, 
sivamente a crit6zios globais0 &s reg13es qie no forem beneficIadas 
por Ues continarao a ser objeto de poiítica3 de desenvolvimento ro 
gional o A .ltlma observaçao que desejamos fazer 6 do que a grande 
niassa dos investimentós a serem feitos na política ocon&miea aqui prpm 
posta d.ever.se .coneentrar nosse2 p6los0 

O aumento do mercado atrav6s da nialor efieincia dos setores 
produtivos deve ser lévado adianto bsicamento nas 4reas desenvolvidas 
do País onde asse esf&rço obterá resultados mais amplos0 s0io realiza 
dos estudos s8bro os setores com maiores potencia1idades deseondose 
at6 ao nível de emprè , sas o  A integraçao refo iulaço dinamizaçao do 
emprsas constituem alguns dos instrumentos a serem utilizados O • Go 
vrno conduzira o processo atrav6s dos instrumentos de que dlspao (fi-
nanciamentos, isençes fiscais vantagens canbiaLs etc)0 Por motivos 
que abaixo se refere, o dispndio de recursos finaÉceiros q  no setor 
será diminuto0 

Temos em primeiro lugar o esforço para absorçao do modoo 
bra0 ias 4rbas avançadas isso £i.gnlficar& reduzir ao mínimo os projots 
de roequlparnento que significam quase sempre dispensa de modeobra 
Na reorganizaço da agricultura deve-so o  da mesmaforina, evitar planos 
ambiciosos de rnecanizaçao. ios p6los implantados nas íreas atrasadas 
deve.se distinguir claramente os investimentos bsiccs em que a tecno 
logla será moderna e os demais em que predminar. ocrit6rio da absor 

Yradeirbemc1ara essa diferença, se dlstinguira no documei 
to que segue, entro ptlos "nacionais't e "regionais" de desonvol 
vimento0 
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ço de mao.de-obra, aceitando-se, quando f6r o caso, tecnologia eleme 
tar. 

V1ido igualnente para as duas areas sera um esfz'ço geral 
do exportaçao. 

3 - JURSOS 

Supe-se que a polttica econ&iiea aqui proposta soja levada 
adiante sem surto inflacionrio óü com um surto intlaeionirio 	 dimail  
ses razoveis. Donde a neceseidado de se apontar recursos para 1ev 
la adiante. 

A tese que se defende do que o surgimento do mercado como 
limite ao processo dinâmico significa, por definio, abund.nCia 	de 
poupança. Esta no fica ociosa, sendo aplicada fundamentalmente 	em 
investimentos de infra-estrutura econ8í4ca e social, relativamente aos 
quais mao h& problema de mercado. Semelhante so1uço constitui simples 
paliativo mao oferecendo rom&Iio ofetivo'â2  dificuldade b&sica do nosso 
deserivolvimentoe Do momento que se chegue a uma poiltica como a aqui 
proposta, eia que se soluciona o problema do mercado s  os recursos apli-. 
cados oui infra-estrutura doverao, à boa parte, ser rooriezitados para 
investimentos diretamente produtivos. 

Era trmos concretos dirfaos que urna reduçao de 50 dos lxi» 
vestimentos hoje aplicados no Brasil em infra-estrutura seria mais do 
que suficiente para assegurar a implexn6ntaçao da poiLtica aqui defini-. 
da0 

ÇQièCLUSO 

A polftica sugerida no docuuento que segue pretende represea 
tar a continuaçao natural do Programa i3strat91co ap6s 1970. Zste equjk  
clamou corretamente o problema do mercado considerando, porzu que 
mao lhe cabia ir alem de medidas destinadas a facilitar a transiçao p, 
ra a nova fase do nosso desenvolvimento, O que se prope aqui é justa-. 
mente uma orientaçao a ser seguida nessa nova fase, 



QBRVIIO PRLIIE 

O presente documento tinha corno objetivo fundamental a def±-  
niçao de urna poLftica de p&os regionais, de desenvolvimento0 14o âmbito 
dos trabalhos de planejamento nacional, e no desejo do.estabelecer urna 
poiitica econ6rnica '"espacializada" eqipes mistas dó economistas o ge 
grafos definiram urna srie de "p6los" de diversos níveis. A viso ado 
tada.. foi, contudo' esttica baseandose, fundamentalmente, no equipa 
mento tercÁrio dos diferentes nileleos urbarios. Um esf&rço dó inveti 
mento em p6lcs definidos dessa forma carecia de justiricaçao eeon&mi 
ca bastanté clara, issirn sendo, vem.'se procurando evoluir para um equ, 
cionamento dinmico da quostao, consistente fundarnenta]±ente em ident 
ficar as oportunidades de investimento nos diferentes. pclos.. 

ácreditamos que tal evoiuçao representa um progresso, nao a~ 
tendendo contudo 't essncia da dificuldade. Esta se acha, segundo nos 
parece, no entrosamento das aplicaç3es de capital a serem realizadasw 
pelo com a política geral de desenvolvimento do Paíso Xoste trabalho o 
que se faz é uma tentativa dó definir as linhas l6gica5 csse entrosam' 
monto. Para tanto, fomos levados a examinar a problem.itica do desônvo, 
virnento global do País, levando em conta precpuaente o problema' de 
insuficincia do mercado interno* 

ste documento que tinha como objetivo inicial examinar, a 
questao dos ptos de desenvolvimento se transformam numa sugestao de 
política econSmica, ftlo no fugiu, contudo, inteiramente à sua finali-
dado inicial dado que os plos de desenvolvimento constituem um dos i 
trumentos bsioos das medidas aqui delineadas. 

O presente, trabalho constitui de corta forma, continuaço t 
documento «Desenvolvimento e o Problema de iercado".. Pormitimo'nos , 
pois, tratar aqui de forma simplificada os aspectos já considerados em 
tal trabalho. 
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Introduço. 

1 	O prêsente trabalho, aps algumas consideraçes introdut6rias 

sabre o limite superior ao desenvolvimento, se estendorá por quatro p1  
rjrafos, io primeiro se tratara das causas propostas. para explicar a 
insuiciriCià atual do mercado brasileiro; no aeundo sorgo exanlinadas 
as soluçes te6rieas propostas para o lmpaSSe no terceiro sero esbo... 
çadas as linhas de uma política concreta para o desenvolvimento brasi.» 
leiro e no ltinio se tratara da or.anizaçao do processo de planojamenlx. 
Verifica"se, portanto, que »  conforme se disse nas observaçes prelimi 
res, o tema abrangido bastante mais amplo do que um simples estudo cb 
poiarizaçao. A concluso final da analise será,. todavia, de que na faa, 
se do desenvolvimerto auto».sustentivel em quo ingressamos, a política 
econ&mica deve se apoiar essenciaimente num sistema de pclos nacionais. 

2. O primeiro ponto a ser estabelecido prà o bom andamento do 
nossa an.lise £ a questo do limite superior ao desenvolvimento econ 
mico, Eofinido ste como a tentativa de eliminar um atraso s  oproblema 
da velocidade mixima possível torna.'se capItal. ias à.nlises globais 
que lévani em conta uni nimero' restrito de varivois, o lImite superio4 
via de regra, dado pelas disponibilidades. dos fat6ros de produçao,5 1ço 
modlo Domara.iiarrod o fator limitativo é a poupança (ou o capital) e 

no CobbDouglas, o conjunto capital e trabalho. Som pretender entra 
numa controvrsia que nos levaria além do escopo dste documento dire 
nos simp'esmente que, em nossa an&lise, se levara em conta smente a 
poupança ou capItal como fator de produço llmitativo(*) o 

O importan.e para nossa azií1ise é que substancial maioria dos 
estudos sare o desenvolvimento ficam apenas no problema da raridade 
lativa dos fatôres de produçao, concentrando nlos sua anlise0 Reco 
tenente, todavia, se cheou à conciusao de que outro tipo de limite e 
xisto e pode se revestir, em casos específicos, de importancia funda - 

r. mental: referimo.nos insuficincia do mercado Para ficarmos num 
co exemplo: o reconto Programa Estratgico apontou o reduzido mercado 
interno brasileiro corno a causa bsica da semi.-estagriaçao de nossa ec 
nomia aps 1961 

() Assiriale-'se que seo Plano Decenal ,toma corno base o ,moc lo Cobb  
Dougi.as, o recente Programa Estrateic9 prefere a formula Domar.& 
Harrod0 Seria interessante discutir ate que ponto nos achamos dj 
ante de unr tomada de posiçao ou de mera siznplificaçao0 
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As imp1icaçes dessa tomada de põsiço apresentam grande In-
tez4sse0 Em primeiro lugar, o "osfrço de desenvolvimento" se desloca 
da criaço de poupanças para a ezpansao do mercado. Em segundo lugar 
as poupanças tornam-se, tecnicamente abundantes, isto 9,, existem znaip, 

res quantidades do que podem, em princípio, ser utilizados dadas as p 
quenas dimonSes do mercado* tsse fato nao é de fci1 percepço 1, po 

dois motivos: as poupanças em excósso so habitualmente utilizadas em 
certos tipos de investimentos quà independerzi de mercado0 Tal e o caso 
da construçao de estradas, hospitais, escolas e mesmo de certas empz4-
sas governamuitais operadas em condiç6es do deficit crnico0 Como ej 
sas facilidades podem ser criadas en quantidades indefinidas, um Gov 
no imaginativo lança-se em grandes onpreendimontos no setor criando a 
impresno de eseaseez do poupançaso Conforme adiant' se ver1, constitit 
esta forma artificial e perigosa de ocultar o verdadeiro problema que 

o de um excesso relativo cio poupanças e insuficinct do mercado. 

Outro motivo pelo qual o excesso de poupanças se torna pouco 
visível esta no doseneorajaznento desta, resultante da pr6pria mexia 
tncia de oportunidades do apiicaçao. Fm verdatIet posto que certa par'' 
cela de poupanças surja automticaiente, e licito supor que diante da 
ausncia de slidas oportunidades dó apiieaçao, Govrno, emprhas e 
indivíduos reduzam gradualmente sou esfrço a respeito. Para levar em 
conta &sse aspecto, o excesso do põupanças deve ser determinado no 
em funço das quantidades do fato formadas no País #  mas da capacidade 
nacional do formaço de poupança. Essa capacidade pode ser determinada 
de diversas formas, sendo a mais óbvia .o defensável a resultante da 
experineia aflterior. Assim, um Pais, que om período recente poupou 
de 15%  a 20% do PIB, deve considerar esta como sua capacidade normal 
de poupanças. 

Para concluir estas consideraçBes lembraríamos que se acha 
fogicamente implícita na tese de que o mercado constitui o fator uni-
tanto do crescimento, a i1aço do que a poupança £ relativamente abu 
dante. 

Outro ponto a ser levantado nesta analise introdutória 	o 
da altor.ncia das poupanças e do mercado como limites superiores ao 
desónvolvimento. £4wn processo histrico de expansao, a L.areira ao 
crescimento é dada ora por um ora por.outra. Assim sondo uma política 
eficiente de desenvolvimento, p6sto que concentrando esforços no aspe, 
to limitativo mais importante, nao deve se despreocupar do outro. De 
outra forma, quando a situaço se modificar, o crescimento será frelado 
em nível relativamente baixo. Ilostraremoa adiante, nesse sentido, quo 
uma das causas da nossa atual insuficinCia do mercado, esta em que 
durante a fase de rápido crescimento que teve inicio em 1950, nao se 
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prestou bastante atenço ao problemae A multiplicação nos diversos so 
tores de unidades produtivas de reduzida efici&neia e custos elevados 

resultou num mal aprove&tamento dõ poder da compra interno, o que cola 

cou em níveis mais baixos o nhel do PIB resultante da substituiço de 

ImportaçõesQ Em sentido oposto, demonstraremos que o lançamento de 

"blocos de investirnemtø" destinados a .obviar a insuficincia do mercj, 
do faz 'com que o fator limitativo volte a ser a poupança0 

Primeiro Pargrafo; 	 do iercado 

L 	ns4c1nM djjierca4q 

1xiste atualmente um acrdo quase geral entre os economistas 
brasileiros sabre o fato de que o mercado constitui, hoje, o fator ii 
itativo bs1co ao nosso desenvolvimento0 A causa, goralmonto apontada, 
está nó fim das oportunidades de siibstituiçao de importaçes0 A partir 

de 1950,  os investimentos no lJrasiÏ foram justificados e orieritadõs p, 
la existncia de quantidades substanciais de compras externas do bom 
que se desejava produzir0 O mercado para tais bens surgira no período 
anteríorg ,  em funço do um desenvolvimento voltado para exportaços0 E1!, 

quanto houve possibIlidade de substttuir importaço, o mercado naocc 
tituiu obstculo ao desenvolvImento Esgotadas, porm, essas oportuni. 
dadõs o P4s entrou numa fase em que o aumento da produço deveria ssz 
precedido ou acompanhado da criaçao de mercados Com isso, o processo 
dInâmico tornou-se bastante mais difícil e complexo 

A objeçao diante de uma expLicaçao colocada nesses tempos o   

de que g  em numerosos exemplos h1st6ri6os, o fim do porfodo do substit, 
içao de importaçes mao acarretou qualquer dificuldade, Países como a 
Alemanha, Estados Unidos e Japão I, que iniciaram sua industrializaço 
mais intensa no último quartel do sctilo passado, nada mais fizeram, eu 
ultima analise, do que levar adiante um processo de substituiçao 	do 
importaçes()0 Termlnado, hte sou dinamismo continuou sem nenhum o)% 
tculo significativo0 Faz.se, pois, necess.rio aperfeiçoar a tese que 
explica nossas dificuldades presentes pelo fim do perfodo do substitiLI 
ço do Importag3esG 

$ustentamoa que o impasse atual decorreu, nao do fim das 
portunidados de substituir Importaç3os, mas de que, ao se esgotarem e 

(*).. O fato de suas manufaturas se destinarem tainbm ao mercado exte 
no no modifica fundamentalmente a quostao0 A substituiçao de i 
portaç6es existiu enquanto estas se destinavam na maior parte 
ao mercado Interno, onde tomavam o lugar de artigos do procedon 
cia estrangeira 
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tas 2  no hadam0s a1cancado um.nhel de PIB suficientemente alto0 Ex 
plicitemos essa posiço atravs de um exemplo aritmtico0 Em 1950, quj 
do um industrial desejava produzir geladeiras, a primeira coisa que fj 
zia era consu1t.r a pauta de-ImportaçBeso Suponhamos que essa regia 
se uma entrada anual de 50 milhe8 de dlareS daquele produto Se 	o 
tamaiito econ&mico ininimo' 	de uma f&brica de geladeiras f6sse .repre 
sentado por uma produço de 5 m11h8es de d6lares, o nosso industrial 
nao teriaprob1ema de mercado. Nesmo que surgissem outros ccorrentes 
sua situaço continuaria tranquila dada a margem de segurança com que 
contavas 

Passado algum tempo, a.produço interna de geladeiras & do 
50 mi1hes dé d6lares, tendo se esgotado, portanto, as oportunidades de 
substituir importaçes £ovas fabricas de geladeiras s6 poderio 	ser 
montadas na. medida cm que se expanda o mercado interno0 0ra0 cresci 

monto dste se faz em fungo do incremento do PIB que como .conseqtn'. 
ela de uma srie de limitaçes, no podo se expandir acima de determi-
nada taxaD digamos de 7 ao arioo Dsse crescimento, resulta um deterzrt 
nado aumento na demanda dos diversos produtos bbv.lamonte, quanto maior 
f6r a base sabre a qual se aplica essa percentagem, maior será a dema 
da ou mercado adicional que surge anualmente no Pas ep obviamente , 
mais elevada a procura de produtos espeefricoso O que est& ocorrendo 
aparentemente, no Brasil, t o seguinte: os 46 bllhes do d6lares que 
representam o nôsso PIB, ao se expandirem anualmente a 75 aaa criam 
mercados setoriais pequenos em reiaçao ao tamanho rnínimo das unidades 
produtivas, imposto pela tecnologia modena. Exemplificando: o mercado 
adicional anual para geladeiras seria de !. milh&es de dlares 	Como 
o taariho iín1io corresponde a uma produço' de 5 milh3es, nenhum lnve 
timento se realiza no setor0 Como a prprla produço suplenentar, 	de 
geladeiras contribui para aumentar o mercado (salrlos, juros, lucros 
e aluguéis pagos) seu abandono significa expansao do mercado menos ln 
tensa do que a prevista0 Se fen&meno ldntico ocorrer em outros seto 
res o resultado será do que os que realmente investiram tero suas e 
pectativas desmexitidas gerando-se urna crise com o conseqiente abaridàno 
de novos empreendlmentos Teremos ento, o c:írcuio vicioso: o PIB nao 
cresce porque ao há mercado s  eo mercado nao se exande porque o PIB 
nao cresce0 

()«R1g6rosamente geladeiras podem ser produzidas em fabricas de Pra 
ticamente todo taniazihoe O produto de baixo custo e de certo 
drao de qualidade exige, contudo, o emprgo uo maquinaria e tee 
nica moderna surgíndo entao o problema da unidade de tamanho mf-
nlmo0 Do ponto de vista aqui adotado a geladeira fabricada arte-
zanalmexjte constitui produto diferente da geladeira fabricada 
por industria moderna0 
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àssinale»se que o problema aqui descrito nao exige que o mercado 
adicional, gerado em cada setor, seja menor que a d1menso da unidade 
ni.{nima0 Se fr poüco maior, isso podor ser suficiente para que O e., 
preendedor considere o risco excessivo (expanso concomitante:  de comp 
tidores, .rro na avaliaço do mercado etc), e se. abstenha, Uma genera-
lizaio dessa atitude. ter& resultados semelhantes aos supra»menciona 
dós. O caso concreto no âMbito do exemplo anterior, seria de um merea-
do adicional, anual dê 6 milhaes de d61ares para as geladeiras. Os ris-
cos implícitos na produço apresentam.-se bem maiores do que os existe, 
tes quando se importava 50 milhaes de d6lares do prduto. 

20 	I3e CozlemeritrGs rara a Is9tcnciac10 fleed 

O .  baixo nível do PIB propox'cionado' pelo processo de substittt 
ço de importa93es pode ser considerado a explicaço bsica do proble-. 
mna do mercado. A par dela, h outras que podemos chamar de coznplemnont, 
res0 Classificam-se em trs tipos principaisa a) concontraço do dese 
volvimento em áreas geogr'afi.camente restritas; b) 'baixa eficincia do 
setor industrial, recentemente criado ec) insufi.ciènte absoro do 
mao-de-obra. 

Qualificamos essas expiicaçaes de tbomplementaresn porque e-. 
las no chegam a essncia dô problema do mercado, que se acha, em iit 
na anahise, num descompasso entre a amplitude da deuanda por um deter-. 
minado bem e o tamanho mínimo, econ&micamente aoit&vel, da unidade que 
o próduz. As explicaçes suplementares alinham urna srie do motivos p, 
ra o que o mercado brasileiro seja aponas de 46 bilhes de dlares e 
a deiiianda s.etorlal, resultante dsse montante, apresente uma estrutura 
insatisfatria, agravando ainda mais as dificuldades resultantes do nj 
vel relativamente baio do PIB. Colocando a questo do outra forma, dj 
rÍamos que mesmo na inexistnmia dos erros assinalad« os q  nada garanto 
que o fim da epoca de substituiço ficasse isenta de ptoblemas sernolhi 
tes aos atuais. Quando muito, se poderia dizer que seriam men graves, 
pois o PIB, alcançaria nível mais alto e a estrutura da demanda seria 
mais adequada do ponto de vista do mercado. Sem divida na medida• ,  em 
que o Brasil esteja perto de um PIB que lhe garantaautornticamente um 
desenvolvimento auto»sustentvel ), o desaparecimento das causas com-. 
plementares de restriço do mercado poderia ser decisiva,, io temos , 

( 4 )''Referjmnonos ao rato de que, aLm de um deterwinado nÍvel do PIB, 
o mercado adicional gerado se torna suficiente para permitir a 
crlaça9 sem dificuldade de unidades de tacanhos economicamente s 
ti sfatorios. 
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todavia, elementos para saber se ste é9  de rato, o caso e de qualquer 
forma, a coiocaçao da questo nos trnios aqui propostos nos leva a um 
esquema de aplicabilidade mais geral, 

A 	Concentraçao Regional do Desenvolvimento. 

A concontra2ao do desenvolvimento em áreas restritas reduz  O 
mercado porque concentra o poder aquisitivo criado numa pequena parce-
la da popuiaçao, deixando o restante fora do mercado caipitalista0 A 
importancia quantitativa que pode ter o fen6méno 6 etimada em trabalI (*) 	. 	 1* clasaleo da CEI'AL 	sobre o processo de substituiçao de importaçoes 
I3rasil Lo insistiremos, portanto, sabre o assuntg, Gostaríamos ape 
nas de assinalar que a questao colocada nos trmos acima nao tem maior 
significado analítico0 De fato, supondo-se queo aumento de P18 ligado 
ao desenvolvimento gere deterrninado volume de mercado, o fato de êle 
ie apresentar aspacialmente diversificado apenas fará com que o poder 
aquisitivo criado beneficie maior nimero de indivíduos sem contudo au-
mentar a dimensao do mercado0 Em otLtras palavras, a concentraçao do d 
senvolvimento em cortas áreas do Centro Sul elevou rpidazuente o poder 
aquisitivo das populaçes locaísó Se o processo t6sae homogneamente 
distribuido por todo País, o poder aquisitivo seriarnalor em.outras - 
reas0 Isso, por&4, na exata medida em que le declinasse no Centro-SuL 
Ou seja, em.trmos d1menso global de mercado, o ganho seria nu10 Um 
desenvolvimento maia difundido espacialruonte poderia, portanto, se ju, 
tificar por motivos políticos e sociais mas, no como toxina de aumentar 
o mercado, 

Tal objeçao seria definitiva se no existissem argumentos t 
nicamente melhor estruturados em favor da.toe. Apresentaremos, aqui , 
quatro dssos argumentos, a saber: - a) concentraço da demanda em arti-
goa de Consumo refinado; b) concentraçao da demanda em setores com un 
dados produtivas de. tamanho mínimo relativamente grande e finalmente 
e) efeito emprgo diminuto0 Exaainemos cada um dsses argumentos sepa.. 
radamente: 

a1 ) -. O primeiro argumento 6 de autoria do economista Celso Furta 
 *  tefldo sido exposto no seu livro "Um Projeto para o Brasil" (**)  • As 1 .u. 

d6ias ali expostas, sao claras mas nem sempre suficientemente precisas0 
Oque ao prope aqui 6 uma interpretaço de sua tese a ser acoita com 
as devidas resalvás. As id6ias fundamentais do autor podem ser 1nter. 
pretadas como segue: na medida que aumenta a renda por habitante, o c 
sumo tende a se deslocar de artigos de consumo gen6rieo. (a.Uznentos, t, 
bida.) para outroa de consumo refinado (rdio, geladeira, teievisao, ajà  

i'ï'rie 	ti and Decline of ImpÕrtSibtTtut1on iii BraziV' 
BuiLatin for Latin America - março de 1964 

(**) Editora Saga, Rio, 1968. 
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tom6irel) Ora, enquanto a demanda para o primeiro tipo de bens se apr, 
senta no diferenciada, a demanda de segundo grupo revela»se extrema - 
mente específica. A conseqüncia disso esta em que, do ponto de vista 
setorial, enquanto a demanda se concentra em bens do consumo gen6rico 
ela justifica fci1monte a criaço de novas unidades produtivas. O rne 
mb no v1ido para a demanda de bens de cónsumo refinado, Esclareçaci 
mos melhor a idka através cio Úmexempl.o aritznttieo. Se um eidado de 
renda baixa recebe 100 d&ares suplementares, esses se distribuiro da 
seguinte formag 50 d6lares para alimentos e 50 d1.ares para roupas. Io 
caso de o beneficiado 	usufruir de renda elevada,. êle dedjoar 	20 
d6lares para rdio, ZQ . para te1evis0 9  '0 'at geadei, ZO para bi 
cicleta, e 20 d6lares para discos, fc.il compreender que no primeiro 
caso, a concentraçao daprocura em apenas dois setores tende a justif 
cai' mais fc11mente a cr'iaçao de novas unidades.produtivaso Ou seja 
o aumento cia procura setorial o duas vazes maior no 	íeiro do 	que 
no segundo caso, 

Segundo Celso Furtadõ, a concentraçao do desenvolvimento em 
rea, restrita orientou, c&io demais, a procura para bens de consumo i 

finado, o que reduziu a criaço setorial de mercado, surgindo, dessa 
forma, um impasse. £io caso de um desenvolvimento espacialmento diversj 
ficadop a orientaço para asse tipo de bens ocorreria mais tarde, quã 
do o poder aquisitivO global do País f&sse maior. l\sso momento a pro 
cura por bens de consumo refinado poderia s  Inclusive ser bastante gra, 
de para evitar um' problema de mercado do tipo que agora enfrentamos 

a2) 0 segundo ef oito negativo do desenvolvimento regionalmente 
concentrado, aehau'se apresentado, com as devidas ressalvas, no Uocumo 
to 'Desenvo1vimento Econ&mico o o Problema do L4ercado' o O ponto de 
partida se asseraeha ao proposto por Celso Furtado. Exar1na.-so em xlltj »  
ma an1ise as conseqUncias da concentraço em rógIes restritas do 
aumento da renda per capita, que tom como decorrncia o prematuro au. 
mento da demanda de bens de consumo refinado, i dificuldade ligada a 
asse fenameno £, por&n, de tipo diferente0 Afirma.use, naqule documen-
o, que o tamanho idio das unidades produtivas tende a ser maior no 

caso dos bens de consumo refinado. Isso porque o tamanho mínimo da 
unidade produtiva é determinado pela dimensao do mercado t dIsposiço 
do País inovador. Assim, na Inglaterra do seculo XIX, df.ci1niente au 
guria urna fabrica de locomotivas com uma produço mínima (dada : pelo 
ponto de nivelamento'), do 100 mil locomotivas.ano, 38 o mercado f6sse 
para apenas 10 mil locomotivas. Da mesma forma, se lembra que a Revo111  
ço Industrial surgiu na Inglaterra porque aqu10 País, maia do ':que 

(*) 	oao Paulo de Almeida VIagalhães junho de 1968 (mimeografado). 
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qualquer outro s  dispunha de inereado capaz de absorver a px'oduçao rela 
tjvaorite grande das novas mquinas. Kn sumas  a idk . do que existe 
certa relaço entre o tavianito mínimo, teeno3gicarflente posa{vel das 
unidades produtivas e a cUmenziào do mercado d2.sponfvel no momento em 
que se introduz a nova e gica0 Assim sendo 9  na medida em que uni 
subdeseno1vido reproduza as caracteristieas de desenvolvimento 	dos 
mais avançados (isto éO , começando pelas bens de consumo genrico e pafl, 
sondo depois para as refinados), lo tera menos possibilidade de 	se 
defrontar com o problema decorrente da incompatibilidade entro o rner 
do e o nvl m£~ de produço• necess&riOe Ora 9  a coneentraço regio' 
nal do desenvolvimento 9  elevando iapidanente a renda por capita em 
teminadas reg16es 2  orientou e consumo para bons refinados ttpicos de 
um cpitalisiao avoiaçado, que exigem, em m6dia, unidades produtivas mdp 
res, Novamentep a4ui se conClui que uma difuso mais ampla do dssenvo 
vimento 9  orientando o consumo para bOWS genrieos que toleram pOduçO 

efieiente em unidades pequenas., teria evitado.., ou pelo menos adiado 9  o 
atual problema de niercad Assinalese que 0 adiamento em 91 6 sign1f 
cativo porque, quando ocorresse o problema, de moreado, a dimenso  aos- 
te seria maior O portatito,9  menos djf(oil obter um Inc ente do mere 
de compatível com o taanho mínimo das unidades produtivas niodernas 

&3 ) Quanto ao efeito eiupi4g0 9  a tese 6 de que a criaçao de merc, 
do num process.o desenvolvimento, se apresenta tanto maior quantomais 
se aproveita a reserva 'de wodeob'a, 4osacupadao A id6ia pode ser me 
ilior explicada .atravs de um eemplo mleso Suponhamos duas comunídL  
des fechadas uma ca eeta margem dó .désexuprgO e outra com .t8da sua 
populaço.:ocupada0 Decido'se crIarp em cada unia delas, f&brica moderna 
dó tecidos Na que t'm .t&da sua oideiobra ocupada v  õs trabalhadores 

-; nocess&rios ao nvo empreendimento, devem •ser retirados de suas atIvid 
dez atuais, supostamente menos produtivas (artesanato, serviços dom6s 
ticos etc.)o Quando a nova fbriea entra emoperaço, o poder aquisitj 
vo suplementar, por ela gerado 9 .: 6 íguala remunoraço dos seus oper& 
rios (tornamos trabalho como único fator de produço) menos o quó .gonha. 
vam nas suas ocupaç6es anteriores,  

Ocaso da comunidade com desempregados e diferenteQ øs ope 
rios da nova fabrica úâo 08 antigos desempregados O poder áquisitivo. 
suplementàr gerado pelo emprendimento 4, portanto igual ca4  totalidade 
dos novOs .saÁrios pagos. em nenhuma esp6eio de deduçâoo ConcIuFse. 
portanto, que o efeitoamo;cado em comunidades onde. exista '. desempi4go 
6 maior do., que em comunidades onde prevaleça a plenaocupaço 

No Brasil xo existe o tipo c]Ássico de desetprgo em que .08 
trabalhadores ficam de braços cruzados e recebem uma inderiizaçao0 O 
que ocorre sp diversos grais de iuemprgo, mensu'ráveis atrav6s da 
'comparaçe da produtividade presente do trabalhador com aquéla que po 
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de ser considerada normal na regio0 Ora s  no lia dúvida que o subem  
prgo se revela substaneialrnnte mais e3.evado nas zonas subdesenvolv 
das do Brasil0 sim sendo, as deduças a serem feitas para calcular a 
criaço liquida do poder de compra pelos novos empreendimentos, sero 
menores do que no Centro»Sul, Em sinteses a eoncentraçao do desenvolj 
mente nesta iltima área teve como conseqncia uma criaço de mercado 
inferloro que seria possíveL 

As duü outras causas da insufieincia do mercado sao a bai' 
za efieinca dos setores produtivos, recentemente criados, e á insuf 
cints absorçao do modeobra 

E 	Baixa Eficincia Produtiva de Certos 3otores 

A primeira delas se oxpliça da seguinte formas o processo de 
substituiçao de importaçes no Brasil no foi realizado com a precau 
ço necessria para se obter unidades produtivas do alta eficincia0Tj 
vemos., assim, no apenas projetos mal estruturados (loealizaçao errada, 
tecnologia e equipamento inadequados) como também a multiplicaço de 
unidades produtivas em determinados setores com o conseqtlerito funion 
mente em situaçao de infra.'capacidado e, portanto, do custos elevados0 
Outras VZOSD o elevado custo de determinados produtos resultou da in.. 
sistncia em se produzir internamente a totalidade das 1risumõs0 Se co, 
siderarmos que a amplitude de um mercado se mede pela quantidade de 
bens que circúl8iu dentro dle (grosseiramente pelo nível do P18), pax 
cc f011 compreender que uma produçao a custos olevados limita as di 
mensZes do mercado resultante de um dado processo de desenvolvimento 0  
Suponhamos que exista uma demanda global de geladeiras (reprosentadaa 
las importaes) igual a 50 uz11h8es de dólarese Se a geladeira t8r pr 
duzida a 500 d&ares por unidade s  o nível de produçao do setor, resul 
tanto do proceaso de substituiçao de inportaçes, será de 1000000 gei 
deiras0 Se o preço, contudo, fór de 1000 d&aresas geladeiras prodtt. 
zidas no irao al&n de 50000, na primeirac È 6bvio que o PIB gerado 
na primeira hipótese t  gera maior °  Ora, dada a maneira pela qual a 
substituiçao do importaç6es foi levada adiante no Brasil, a segunda Ij 
p6tese revelouse bem inai3 comum do. que a primeira0. Como conseqflncia 
disso, o mercado interno eenseu.tdo ao t6rmino do perfodo do substittg 
go de importaçes foi bastante inferlõr ao que se poderia esperar0 

(*) Suponhamos que sou cvescimento seja medido pela evoiuçao de n4j 
coa de produto real0 
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C - Insuficiente Absorçao de Mon.de..Obra 

Quanto à insuficiente absorçao do mao.idev,obra, trata-se de f, 
n6m.no observado com particular intensidade no setor secundário. Da 
dos cttsponveis revelam que tal anomalia apresenta especial gravidade 
no Brasil, mesmo quando sua stuaço confrontada com a do outros paj 
sescom processos semelhantes de desenvolvimento. As causas dhso est 
do de coisas so variadas e, entre as mais coinumente apontadas, lembr 
mos tecnologia 11 labour saVing" importada de pafses de capitalismo a 
vançado; barateamento artificial de equipaméntos importados, rosultaw 
te de taxas de cmbio que valorizam artificialmente o cruzeiro; polít& 
ca de salários izieasttcamente altos; a pr6pria concentraçao regional 
do desenvolvimento que provoca uma elevaço mais rpida dó salários ete 

A conseqtnaia sabre o mercado da insuficiente absoz'ço de 
mao..de..obra, nao é pereeptivol i primeira vista. Urna peqtiona participa 
ço do trabalho, e especialmente da mao..de.'obra no qualificada, 	na 
ronda nacional v-se, tudo mais igual, compensada por parcela maior r 
cebida pelos demais agentes da produço. Isto 4, a rcmufleraço global 
dos trabalhadores qualificados e do capital seria mais alta. Logo, o 
poder aquisitivo gerado por um empreendimento, no variaria qüalquor 
que f6sse a quantidade de mo'de..'obra absor*.rida 0  Ou seja, essa absorç 
em nada interferiria, com as dimenses do mercado. 

Êsse tipo do absorço foi amplamente respondido quando tz'at, 
inos do efeito negativo da concentraçio geogrfioa s&bre a criaço de 
mercado, Vimos que, ao provocar o rápido aumento da renda per capita" 
de urna parcela restrita da populaço, a concentraçao orientou a procu.. 
ra para setores onde esta se revela extremamente especializada o 	as 
unidades produtivas tendem a ser de dimenses relativamente grandes 
Ora, a adoço de uma tecnologia labour saving", segundo tudo indica , 
tende a ter resultados semelhantes. Sobe rapidamente o poder aquiaiti' 
vos da modeobra do diversos níveis de quaiificaçao, bem como 	dos 
detentores do capital0 J)osenvolve-se, dessa forma, tipos superiores do 
consumo o a propenso a poupar, O aumento dessa i1tixna, em princípio p 
sitiva, se torna pouco aceitvel em condiçes de insuficiência de mora, 
do porque tendo a agrav-la•. 

A paz' disso, parocenos lícito afirmar que as tecnologias "3k 
bour savicg" impedem que se aproveite o efeito mercado de absorçao do 
desempi4go, tal como descrito no item anterior. 

3. Visto 

Resumindo: a causa bsica da atual insuficincja do mercado 
resulta de que o PIB, gerado pelo processo de substituiçao Ofi importam 



çes no se revelou bastante amplo para proporcionar a.nualznento, atra-
vs do seu crescimento, mercado adicional compatível com o tamanho in 
dio de unidades produtivas típicas de uma economia moderna0 

As causas secundrias, quó cercoaram o creseiniento do PIB , 
durante o processo de substituiço de importaç3es foram: a concentra 
çao geografica do desenvolvimento s  a baixa eficiencia das atividades 
criadas e a insuficinte absorçao de xnaow ,de..obra por parte destasG 

Assinalamos ainda que a gravidade real do problema de insuf2 
cincia do mercado depende do nível do PIB que, ao ser atingïde, gara 
tir& um mercado adicional anual compatível com o tamanho rzi6dio daí UDJ.  
dades produtivas supra»referidas. Infelizmente, asse nível é de dffí. 
cii detorminaço concreta. Isso torna aconselhável urna atitude de pru.. 
dncia consistente cm supor que 3.ó se acba distante, cabondo'nos, po 
tanto, centrar nossa política de desenvolvimento na tentativa de ain 
piLar mercados. 

Segundo Parzgratoi 

O objetivo dste parigrato & do eriftar em nível do analise 
to6riea as eoluçes aventadas para contornar o obstáculo representado 
pela insuficincia do áercado* No parágrafo seguinte., serao examinadas 
políticas concretas. A separaao entre os dois aspectos se faz necess, 
ria, dado que a detiniio dos meios o modos de contornar, a ifl5UfiCifl•. 
eia do poder aqttsitivo intorno ainda se acha em fase de debates. As. 
sim sendo, qualquer roposiço do política concreta deve vir precedida 
de uma adequada justiticaçao dos aparelhos de .anliso cm que se inspi. 
ra0 

neste par.grto, começaremos por examinar a falsa soiuçaoc 
tituida pelos investimentOs de infra-estrutura, examinando, depois, qjL  
cessivamento, os blocos de investimento. 9  o problema da disserrdnáçao 
geogrfica do desenvolvimento e, finalmente, o papel das oxportaçaos0 

lo A Falsa soiuçao 
Diante da uma insuficincia de mercado s  que a primeira vista 

se confunde com o do uma insuficincia do demanda, tipo koynesiano, a 
primeira tentaçao de se lançar rno do investimentos de infra-ostrut 
x'aQ Nao se trata aqui de utilizar sses investimentos comô promotoro 
de um processo de desenvolvimento, aspecto considerado no par&igrafo a, 
tarjar6 O objetivo cánsiste em criar um poder de compra suplementarCo 
me os investimentos de iafra'estrutura so tpicamente governamenta1j$ 
êles se prestam com grande facilidade a hse papel. Podem ser levados 
adiante -sem maior preocupaço com a existncia de necessidades reais 
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qúe as justifiquem e sem que. o Estado se afaáte das suas formas habitjÂ 
ais de agir<> 0r4, sustentamos ser essa uma falsa soivao, que apressnc 
ta apenas efeitos imediatos, sem resolver, de forma permanente, o proc. 

 do mercado.. ExpliquomonoS 

n trmoc de mercado s  um investimento apresenta dois ef oitos: 
O de instalaçao e o de funcionamento. Assim, quando se cria uma usina 
aidez4rgica, ocorre iniøialxnento uni alargamento do mercado para equipa 
mantos especializados, c~tog indistria de conetruço civ11 9  etc. . 
 em Construida a usina hse mercado desaparece, aurgindo outro para mIn i  

rio de ferra s  carvão#  sicido su1friø etc0 No caso da construgo de 
a estrada, o efeito de instalaçao se mr*f esta na procura de ciniento 

vergalheB do forros  equipamento rodovirio etc. • O efeito do funcior, 
mento e indireto, tomando a forma de uma elovaçao da produtividade r 
quelas atividades diretamente produtivas que vo uti1iz1as Às faze 
das situadas L sua margem. passarao a dispor de novos mercados 9  olevan» 
do coneeqionternenta, seus nivois dO produçac; as fbriàaa vizinhas ex-
perimontaro baixa substancial nos seus custos do transporte 9  terflo 4, 
ante de. si novos mercados que lhes permitirao funcionar a plena capacj,, 
dado etc. 

No caso do alargamento da infra-estrutura para solucionar o 
problema do mercados  o risco esta em ao construir portos, estradas e 
usinas e1tricas, para as quais no existe necessidade real. Nsso ca-
so, esgotado o efeito de instaiaçao, o efeito de funcionamento. sei4 
zulo ou desprezível. Chegaríamos, assim, a necessidade, para manter o 
nível do mercado s  de multiplicar os investimentos de infra-estrutura 
"ad infinitum" 9  o que nao s6 seria absurdo como no garantiria o cres-
cimento contínuo do mercado tal como exige o desenvolvimento • Por - 
tanto, os investimentos de infra-estrutura constituem uma falsa sO1uç 
para o problema do merqado. Isso no significa que nao pOssam ou mao 
devam ser. feitos no &bito de um bloco de investimentos que lhes gára. 
tira automticarnenta um grau aatisfattrio de utiiizaçao. Da mesma fora. 
ma, no h& rao para que, enquanto mao se definam blocos de investi - 
monto, se renuncie 4a conetruçao de faeili4ades de intra-estrutura quer, 
a par do efeito imediato de insta1ao, tm a possibilidade de urna co 
veniente utiiizaçao futura. Essa parece ter sido a posiçao do Programa 
Estratgico. 

(°) De fato s  se um pala dedica urna soma constante construçao indefi-
nida de estradas que mao sao utilizadas, le cria um mercado per!a 
nente de tamanho dado para os fornecedores de implernentos para• a 
conatruç&o do estradas. N'ào haveria, contudo, um crescimento cena-
tantO de mercado interno1  tal como ocorreria se a mesma soma fosse 
dedicada a unidades agricolas e industriais. Na medida que esta ntrasseua em funcionamento, ugiriarn novos mercados para inaumos, 

obviamente, se as nossas hipoteticas estradas fssem ra;oavelmente utilizadas, aconteceria o mesmo. O que se condena aqui e a constz çao de facilidades para as quais mao exista demanda de nível razo, vel. 
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2. B1oco de investimentos e Polos 

A d&ja dos "blocos integrados de ±nvestimetó" e suas implj 
caBes Já foi analisada àm outro doCumento e, portanto, será reca 
pittaado aqui nas suas grandes linhas, adidionando-se algumas conside' 
raçes suplõniontaros, ilteis para a anLtise posterior. 

A idóia dOs blocos integrados de invostimõnto foi pela pri 
moira vez voiculada por Rosenstoin.Rodan**),  considerando o caso de 
um país com mercado interno excessivamente pequeno o desejoso do instQ, 
lar urna f.brica de sapatos. A soluço consistia em criar tada urna 
rio do outras unidades produtivas, cujos trabalhadores (e outros partj 
cipantes no valor adicionado) comprariam sapatos em quantidade tal que 
porinitiriam à eiiiprsa átingir seu 'onto de nivelamento" tornando-se , 

portanto, eoon&micarnente justificivelo bbviamente, 'da mesma forma que 
a primeira emprsa se defrontou com um problema de mercado, o mesmo d 
veria suceder as demais, Cumpre, poisa integrar Useg investimentos do 
tal forma que se propiciem mituainente mercado de nível convoniente,Daí 
se falar em blçcg ie1!rado da investjimgntoi o  

Evidonternente9  o que acima se propao é um caso extremamente 
simplificadoo Em países como o Brasil, de mercado interno z'elativament 
amplo o necess&rio seria que os investimentos adicionais surgidos num 
dado período de tempo go proporcionassem mituamento mercado. Naqueles 
setores em que o tam-nho mínimo exigido pelas unidades produtivas fs-
se relativamente pequeno, o problema ao resolveria atravs do pr6prio 
crescimento vegetativo do mercado. A dificuldade surgo nos setores com 
unidades produtivas relativamente grandes. £essas se coloca o problema 
das unidades complementares. Aseinalesse, outrossim, que o bloco de i, 
vestirnentos nao se comp3e apenas de projetos industriais, mas de todos 
os tipos de emp zendi monto, inclusive do infra-estrutura. 

Outro ponto a ser sublinhado que um bloco de investimento 
exige por definiçoag&ande massa do poupanças, eventualmente superior 
que pode reunir o país interessados Isso obriga a que as diversas 11-

nidades componentes do bloco integrado sejam escalonadas atravs do 
tempo e no construidas concomitantemento, conforme seria tericamente 
necessrio0 A conseqttncia disso , que as uriidade3 õriada5 inicialmen-
te devero funcionar durante algum tempo abaixo do sou "ponto do nive-
lamento" o, portanto, com prejuizoo Em paises socialistas, ou nas em 

'j vesenvo.Lvlmonto e o k'robiema do NOrCadO ~ obra citada **) "The Big ?uah Argumeflt" em Gerald N. Ileier Leading Issues in 
Developinent Econornies (selected materiais and otmentary) 
Oxtord Univex'sity Press i~eV YOrk 196I4 
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prsas governamentais de paises capitalistas, 0980 fato riao constitui 
problemas. n economias predominantexaente privatistas, como a brasilei 

ra, dever.'sel!'ia prever para tais casos subsLdtos de dimenso e duraço 
convenientes0 

	

&ssinale»use, tiMimente, o tato de quer  do momento que 	50 

solucione o problema do poder aquisitivo atravs dos blocos de investj 
merito, o mercado deixa do ser o fator limitativo, voltando essa funço 
poupança Parecenos importante sublinhar esse aspecto visto que,ju 

tarnente por causa dle, se torna Lifaito alegar a abundncia relativa 
de poupanças (corolkio do mercado como limita superior expanso do 
PIB), para justificar investimentos de baixa produtividade0 Voltaremos 
ao assunto quando tratarmos da 3ocalizaço mais conveniente dos cÇios 
regionais e 

Para concluir nossa an.liso de blocos de investimonto trata 
remos rpidamente da sua ligaço com os pelos de desenvolvimento s- 
tes se definem como regi3es relativamente limitadas, organizadas em 
t6rno de i.m niícieo urbanO que apresentam elevadas potencialidades de 
desenvolvimento(*)e O aspecto fundamental do pelo que interessa nos. 
sa  ani1ise CIO  a sua iiinitaçao geogrfica. Sua iigaçao com os blocos de 
investimento 4 bastante clara0 tstes sao, de fato, lançados para re 
solver o problema de uma insufici&ncia do mercado. E, em. economia, a 
dist&ncia, da mesma forma que as barreiras tarif.riae, atuam como fa' 
tor de limitaço de mercado. O custo dos transportes ao elevar preços, 
age no sentido de reduço do mercado, da mesma forma que os baixos ní.. 
veis de eficincia referidos no pargrafo anterior, Assim sendo v  "coti 
ris paribus", os blocos de investimento serao tanto mais eficazes qua 
to possam ser iccalizados numa roa limitada que minimizo os custos de 
transporte0 O "coteris paribus" abrange aqules casos em que investi 
mentos em áreas distantes apresentem tais vantagens locacionais que a 
baixa do custos dles resultante mais do que compensam os maiores cusi. 
tos de transporte0 1k10 h4 dívida, porm, que, muito embora a regra nao 
seja absoluta, na maioria dos casos 1  a idia do blocos integrados do 
investimento se liga estreitamento à noço do plo do desenvolvimento0 
o caso espedfico do Brasil, essa observaço aor& singularmente refoZ 

çada quando oxaninarmos algumas peculiax'idades espaciais de nossa ecca 
nomia e quando definirmos, no pargrato seguinte, o tipo de "bloco" de 
desenvolvimento que julgamos aconsolhvel para o país o 

(*) A idéia de p&o do desenvolvimento poderia, sem inconveniente 
ser substituida pela de "core regions", de John Frietiiwn. "Regia nal Development Polic7" NIT Preis 1  Londres, 1966. 
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3. O Problema da Dissezninaço Espacial do pesenvo1vimonto 

Outro aspecto te6rico que deveremos examinar antes do ingrej. 
sarmos nas sugest8es de po]itica econ&ica, refere'se vantagem 	de 
disseminar geogr'aficameflte o nosso desenvolvimento evitando sua atual 
óoneentrago em áreas restritas do Centro Sul. Tentaremos responder a 
qui as seguintes perguntas: de que forma se evitar. que a coneor4ncia 
das &reas mais avançadas prejudique as tentativas de desenvolvimento 
das mais atrasadas?; at6 quó ponto a id6ia do p6los ligada à do disse 
rninago epacial do desenvolvimento se confunde com uma po)Ática 	do 
desenvolvimentá regional?; a tese do par&grafo anterior, segundo 	a 
qual os investimentos nas keas atrasadas tza a vantagem de criar mais 
"mercado" para intra dMu estrutura, no apresenta o coroLrio l6gico de 
que o Ideal seria criar p6los na floresta a!naz&nica onde nao existe 
infrau.ostrutura alguma? 

à primeira pergunta tem uma resposta tcil, embora esta pro 
qUG p  por sua vez, novas indagaç6es. A forma de se criar p6los viaveis 
de desenvolvimento naS troas mais atrasadas consiste numa proteço (p 
los meioS conhecidos em política oonamica), da produço desta contra 
a coneorrncia de artigos provenientes de outras regiez0 Conforme se 
vera no pr6ximo paz'graf o, das ativicLdes que comp6em o p&Lo de desen.. 
volvimento, pelo menos uma se destina ao mercado externo( resto 	do 
1rasil e outros paises). Estas independom normalmento de proteço, mwj 
tO embora sua implantaço na rea possa ter dependido de estímulos os 
peciais. o amparo contra a compotiçao externa 6 neeessrio as ativida 
des complementares que, juntamente com a,anterior g  estruturam o p6lo 
de desenvolvimento, As duas objeçes que ocorrem imediatamente 
as seguintes: nao significaria a adoçao dsse "protecionismo" o enccr 
jamento de atividades de baixa produtividade nas t.reas subdosenvolvi 
das o a perda de mercado pelo Contro.3uL, 

Quanto ao primeiro ponto pode»se responder que l  óm condiç3os 
de escassez dó mercado, a produtividade passa para um segundo plano (o 
importante 6 a criaço de mercado)0 Ora esta revela-'so particularmenu. 
te intensa no cano de invostimontos nas reas subdesenvolvidas, contoZ 
no se demonstrou antorioriento ao se analisar os efeitos negativos da, 
concentraço rogional do desenvolvimento. No que ao refere ao mercado 
para as ireas mais avançadas do pais deve.ae lembrar que a substitui 
ço do uma unidade de importaçao exige, normalmente, ínvestimentos al 
guinas vazes maior#  e Ôstes dependem do aquisiçes feitas no exterior0 
Donde a, experincia concreta demonstrar que o desencadeamonto do 	um 
processo de substituiço de importaçez jamais resulta na diminuiçob 
valor das compras externas. O que ocorre quando muito, 6 uma mudança eit 
sua composiço. Donde ser iícito supor que a criaçao de barreiras def 
sivas em favor de certos p&os locaia de desenvolvimento no implicara 
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em reduço dos mercados a disposiço da área desenvolvida do Pala 

Outro aspecto te6rico a ser esclarecido referese . distin 
ç.o efltre urna polftl.ca de desenvolvimento nacional, que tem como uma 
de suÂs baseS p&as estabelecidos em diferentes regies, do pais o 
política de desenvolvimento regional. 

No i-iá duvida que, se a dinonizaço da economia brasileira 
xige a criaçao de p6los de desenvolvimento e, se outras oonsideraçes 
(vide primeiro parágrafo), aconselham que sejam êles localizados 	em 
zonas relativamente atrasadas, o problema do subdesenvolvimento regio 
nal será considerwelmente simplificado. £Iern por isso, contudo, 6 iíc, 
to confundir a poiftióa aqui esboçada em urna tentativa do reduzir 	a 
distoia econ&mica entre as diversas áreas do Palso Do fato, o objeti 
va fundamental das medidas por n69 sugeridas 6 a promoçao do desen 
volviniento gioba_ do Pais. Se as rea atrasadas se benefie1am, rosul 
ta Isso y  oxclusivamento, de que nelas o "efeito mercado" dos investi 
montes se apresenta maiOr. O progresso obtido nas zonas depriniida3cDn,. 
titui g  portanto, moro subproduto de uma política do objetivos mais ama. 
pies. 

A melhor forma de sublinhar a aistinçao entre uma política d 
desenvolvimento global, baseada em p6loa locais, e urna política de d 
senvolvirnento regional consiste em eirlminarmos algumas das eventuais 
conseqüncias da primeira. Pode suceder que r  aps demorados estudosos 
pclos oscolhtdqs se concentrem numa regiao rolatLvamonte restrita. Na 
da impede, por exemplo, que do sois pelos selecionados q  dois fiquem na 
Amaznia, dois na Bahia, um no E3p1rito 3anto e outro em Santa Catari 
na, Com isso, o flordeste geogrfico (de Sergipe para o iorto) ficari 
teiramante desamparado. Ser, portanto, necossiria uma política de de 
senvolvimento regional para essa zona0 &n suma, a política de desenvo 
virnento nacional proposta neste documentos  facilita os esforços otici 
ais destinados espechicainente 'as áreas atrasadas0 fluo os dispensa,eo& 
tudo.o A maneira de entrosar os dois tipos de açao seria a seguintes em 
tunço exclusivamente do objetivo global da retomada de desenvolvinien. 
te, definem-se certos J2210An  opJ.s de envolvirnentg. Abalisado O 
impacto dstes nas diversas partes do país, determinam-se 

destinados a evitar que se estabeleça um átra 
so muito grande entre as áreas mais e menos dinamicas do PaÍs. A fum 
ço dsses iltirnoa p&os, como alias, do qualquer política de desenvq 
viznento regional, ser, contudó, subsidiaria. Os recursos destinados 
sua criaçao jamais serao do grandes que venham a prejudicar a oxpan 
so dos p6los uacionaia e 

- 	 - 	 - 

(*) Veja-se em apndiee "Jota s6bro o Protecionismo Interno". 
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40 O Papel das Sxportaçoes 

Los itena anteriores, esboçamos algumas aoluç3es tanieas 
para o problema de mercado. Tdas elas dizem, contudo, respeito ao 
largament9 do mercado internoa io há divida que qualquer política pi, 
dente e realista déve t.las como base. Sabe»se, em verdade, que 	o 
mercado para produtos primários restrito e tende a se fechar cada 
vez mais sob o impacto das políticas de desenvolvimento das antigas 
co1nias r  (que jogam quantidades crescentes de sua produço no merca 
do externo), da açao das leis de Engel, do aparecimento dos sint6ti 
coa e das tcn.tcas economizadoraí de xnat&rias primas, Quanto ao mercà 
do para produtos industriais, aste se acha prtieamente fechado aos 
países de induatrial1aaço recente9  e as íltimas tentativas de malho.' 
rar a situaçao resultaram em completo fracasso. 

Se, diante dhses fatos, o esfarço de c.riaçao de mercado d 
ve ser predominantemente interno,  nem por isso deveae de1xar 1 	de 
lado 9  medidas destinadas ao aumento das ezportaç3es* ftsse poer 
feito, seja relativamente a todos os países, seja no 3iubito de ac6r 
dos regionais de integraçao economica. A dificuldade inegavel.de uma 
política de pSlos e blocos de desenvolvimento já seria motivo sufici 
ente para justificar uma ampla tentativa de aumento da venda externa. 
A par disso, as exportaç6es facilitam a criaçao dep&os o blocos iw 
ternos de dose volvimento(*). 

Terø oiro Par&grafo s 1ao1ítJga  ConcrtaDnaenvolvimentQ 

No pargrafo anterior, tivemos a oportunidade de examinar . 
guns aspectos te6ricos da política de criaço de mercado. Passaremos, 
agora, a verificar como pode ela ser implementada prticamente. De 
tudo que se disse anteriormente, podo'-so tirar uma política econômica 
discriminada da seguinte forma: medidas aplicveis nas reas econ6miq 
mente mais atrasadas do País, medidas aplicveis nas áreas desenvolvj 
das o, finalmente, medidas de aplicabilidade geral. Essa divisao tem 
por único objetivo facilitar o raciocínio dado que a política sugeri. 
da no se enquadra, na verdade, em esquema tZo rígido. Vejamos porl, 
rpidazuente 9  o que se acha por detr.s de cada um dssas títulos. 

Nas 4reas atrasadas, as medidas tomaro essencialmezite 	a. 
forma do blocos integrados de investimento implantados em p&os prvi, 
mente selecioziados.A 1oca1izaço dsses blocos nas áreas subdesenvol' 
vidas visa à maximizaço do efeito mercado atrava da disseminaço e, 

(*) Sôbre hse assunto, veja-se o trabalho já citado nDósenvolvImej1  
to e o Problema do Hercado", 
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pacial de deserivõlvimefltøo Nas areas d"envolvídas q  o esforço sera no 
sentido de reorganizar os diferentes setores da economia s  aumentafldo 

lhes a eficincia, o que, como vimos q  ter& um importante éfeito-merea. 

do0 É óbvio quó tais medidas ocorrero fundamentalmente nas £reas mais 
avança4as do País, dado que aí se situa a maior parte dos setores que 
poderao apresóntar bons resultados em funço dó medidas reorganizado» 
ias. Finalmente, adotar-se4o provi4ncias destinadas a facilitar expq 
taços. o a promover a absorço da mo.de'obra pelo setor moderno da e-
conomiao Examinaremos cadá um dases aspectos, separadamente. 

1. Política para Lreas atrasadas * os p.1os de. desenvolvimento. 

Dentro da política oconanhica aqui agerida, as £.roas atrasa' 
das devero receber a massa principal dos invostimentoú. a. Serem feitos. 
Isso, por dois motivoss o efeito de criação de mercado particularme 
te grande nessa área tornando, pois, conveniente que aí se concentre o 
esforo principaL Em sentido contrario a reorganizaçao setorial a ser 
empreendida prodominantemente na rea desenvolvida s  serí levada adian 
te com um dispndio niínmo de capital. 

a) Os dois tipos de pólo. 

O prioiro ponto á ser considerado, reforese'a eonceituaçao 
cOrreta dos pólos e doS investimentos integrados que devero ser aí 
realizados. Acreditamos que a opçao e entre dois tipos bisicos, que c1 
mamoa do fórmula A e fórmula B. 

A fórmula 	tem as seguintes características geraiss a.. 
proveitandoso as Sreas do escassa ooupaçao populacional e abundantes 
recursos náturais (exemplo: eixo da Bolóm..I3rasília), seriam realizados 
investimentos integrados em &ricultura, ind?iatria e serviços. O objo.. 
tivo dstes seria, essoncialmente, de atender as necessidades locais , 
posto que se deva prever corta margem de fexporta93e91,  no sentido do 
vozas para fora da &rea. A necóssidade destas parece cbvia porque u 
ma auto..suficincia completa óimpensvol, sendo, portanto, aecessrio 
se dispor de algo capasdo ser trocado por artigos produzidos fora da 
.roa. O aspecto importante dessas 11oxporta93e9" est& em que sou objot1.  
vo fundamental consiste em permitir as "importa6es" indisponsveis. O 
móntante destas determinar, portanto, o nível das vendas externas0 S, 
pese a par dissO, que estas sejam pequenas #  dada a própria insutici-. 
ncia do conjunto do mercado brasileiro, insuficincia que esta fórm*. 
la nada faz para remediar. Outra característica desta alternativa esta 
em que nao exige investimentos específicos de grande porte e nem invo,. 
tizuentos globais .nuito grande. A conseqináia dia ao ó que deveria ser 

() Analisamos aui essa "fórmula" porquoela tc sido seguidamente 
poposta, sobretudo por homens do Governo, toda vez que se fala em 
polo ou problema de carencia do mercado, 
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plancjado para o dais um grande nmeró disse tipõ de p6lõs 

A frmulaB, pelo cõntrrio, prevt ptlos firmemente ancora 
dos fl3 conjunto da economia nacional0 Estabelecidos os projetos 	de 
grande porte necessários à expanso da economia brasileira nos pr&xi 
nos anz 1oa1izarau.se4 cada um ( ou pequenos grupos dêles 	dtles 
em reas pr17ia1nente selecionadas. Estas dcverao se situar naregio 
menos desenvolvida do Pais, optando-se, todavia, por aquelas que  já- 
disponham de quantidades substanciais de infra-estrutura e populaço 
Em funo disse projeto bsico se define uma. "combinaçao undaznontal" 
de projetos, composta dtle e do todos os outros, jrdispensveis para 
proporcionar-lhe um apólo znlnimo, cm trxuos do infra.estrutura ocononi 
ca o social, tipos especiais de insumo, etc. Define-se, em seguida, o 
maior ntmero possivei de "projetos complemontare&', Diferentemente dos 
contidos na "cozabinaço fundamental": tios nao objetivam exportaçao 
nem so necess&riõs oxizttnCia do projeto baico. DestInam-se a ato, 
der ao infreado local, soja tio o criado direta ou indiretamente, pala 
combinaço fundameztal, seja o existente anteriormente e at6 õ momento 
atendido por atividades localizadas em outras partesdo Pais0 

O investimento, total previ8to para &sse tipo de p6lo ao rev 
o la' bastante grande, donde no ser possivel pianejar mais do que um 

mero limitado dtsteg, 	 . 

Vejamos, agora as vantagens e desvantagens do cada urna das 
duas fcrznulas. A f6rmula A apresenta wr seguintes vntagens* segue de 
perto o mod&Lo te6rico anteriormente proposto: o LierCado para os bens 
produzidos é garantido automticauente, excetos no qüo, diz respeito ws 
destinados á. exportaçao; sua localizao isolada o os padr&es de cons 
ino dominante afasta, em grande parte #  o problema da concorrtncia 	de 
artigos produzidos na £xoa mais desenvolvida do Pais, no hí necossid 
de de subsídios durante largos períodos, tal como se prova no módio 
taco'(isto 6 subsídios destinados a permitir o funcionwuonto do 
certas atividades abaixo do seu ponto do nivelamento). 

Suas desvantagons so as seguintes: tssos p6105 estarao em 
boa parte deentrosadoa da eccnOziia nacional (ligados, apenas por um 
fluxo de "importaçes" o "exportaçes", por definiço, bastante rostx 
to) 3  a produtividade dos. irivostímentos será baixa; ignoram o fato do 
que, histricamente, o dinamismo regional tem sido obtido em tunço de 
venda para fora da arca oug colocando a questo de outra fàrma, aprà - 

() - Vide Parágrafo 2 e trabalho "Deenvolvimento e o Problema do 
Mercado 
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sentam poucas condiçes de obter um elevado dinamismo interno; tender 
finalmente, retirar dos grandes programas nacionais de desenvolvimento 
uma quantidade substancial de røcUi'sOSo 

	

As vantagens principais da fórmula B so as seguintest 	os 
p6lo2 previstos entrosam.se estreitaménte com a economia nacional, da.-
do que os investimentos b.sicos so eztamentó os reclamados por um d 
senvolvimento .econ8inico acelerado; a produtividade, polo menos nos pr9.  
jetos que compem a "couibinaço fundamental e elevada; como q objeti-
vo do projeto bsico é a "exportaço" para o resto do pais, ou do mun-
do, o p&o nasce dátado do mecanismo capaz de assegurar-l1e importante 
dinamismo internou 

as desvantagens a seren consideradas so as seguinteas dife-
re do aodlo terico anterior; tem o problema de concorrncja dos artj, 
gos oriundos da aorea mais desenvolvida, sobretudo, no que se refere aos 
projetos complementares (certa forma de pr'otoçao deve ser encontrada p,g 
ra estes); dever-'se. prever quantidade ponderável dó subsLd.tos duran. 
te perCodo relativamente grande (voltaremos a tratar dssO aspecto maio 
adiante)0 

Sem descer a uma anLlise critica muito profunda,, declaramos 
a nossa profei4noia pela frinula B, como instrumento para a criaço do 
pelos nacionais de desenvolvimento* as vantagens da f6rmula á, como a 
existric1a auton1ct1ca de mercado, a pequena necessidade de subsídios e 
a pequena concorrncia exterfla,  resultam simplesnienté de que ela n.o 
ataca frontalmente o obstículo representado pelo insuficiente mercado 
interno brasileiro. Com  isto, evita os inconvenientes ligados a um 
ataque direto inconveniente; que aparecem na t6rmuia Be Quantó às des-
vantagens da primeira soluço, estas sao bem reais. Á criaçao de um sem 
rniziero de plos do tipo de p6los disseminados pelo interior do Pa.{s,â 
da mais seria do que repetir (se bem que com algumas vantagens), o ti. 
po de ocupaçao que caracterizou nosso poriodo colonial o quõ foi nOt-
riamente mercado pela baixa produtividade, fraco dinamismo ete*)o 

A f6riraula B evita esses defeitos sem deixar de ter em mente 
o objetivo principal da criaço do mercado, Passemos a responder algua. 
mas .das queste3. lèvantadas pela sua impiementaçao. Consideraremos os 
ti4s pontos fundamentais seguinteet forma de garantir projetos bsicos 
em mimero suficiente para criar p&os na quantidade necess&ria a um 
(*) Esas criticas so perfeitamente validas no que se refçreci 

çao de polos naci9nais de desenvolvmento, segundo a formula A 
Se passarmos, poreis, a considerar polos regionais de desenvolvi-
mento, ou mesmo, p0198 destinados a garantir a soberania naCio - 
mal em determinadas areas, as objeç3es podem ser em grande parte 
levantadas. 
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deSenJQ1V1mentO ace1erado forma de proteger os empreendimentos 	do 

p6lo (sobretudo projetos compIemertares) contra a concorria 	dos 
produtores localizados em outras partes do Pais; fia1nente como id. 
tificar dentre os'nuwerosos nileleos .urbanoz e regies eandidatas a 
qules que sero escolhidos para p6los nacionais de desenvolv1ento0 

b) Determinaço dos 'projetos bsico&'4 

O primeiro aspecto 00p sem d&vida, alguma 9  o maia importante 
De fato s  todo o. esquema anterior cair. por terra se mao formos capazes 
do identificar um número suficiente de projetos bSiCOSG E essa hipt 
e pessimista tem 2  aparentemente, grandé possibilidade de ocorrex' Por 
definio 9  o projeto bsico destimase a atender o conjunto da econo 
ríia nac.onai mao estando 9  portanto 9  inserido dentro do um bloco de 
investimentõs capaz de garantirlhe autom'aticamente mercado0 	£jm 
endo 9  diante da escassez crnica de mercado que caracteriza o momento 

presente da economia brasil.ra, tudo leva a crer que será dificil ides 
tificar um nimero de projetos bsicos dimensionado as necessidades do 
nosso dós envolvimento0 

A objeçao 6, sem .d41vida 9  v.lida e para comtornS.la tornase 
cescriõ ritroduzir uma outra pela fundamental no mecanismo proposto 

nste documentoConsiste ela no seguintet , para romper Ompasso cria 
do pela insuficiência do mercado, o Govrno devo se dispor a levar ad 
ante certos empreendimentos haja ou mao poder do compra suficiente p 
ra que atinjam seu aponto de nivolamentou 0  

Em linhas gerais, as coisas se passariam da seguinte nanoira 
otaheleaida uma taxa de ezpansaodoPfl3 para os prximos deÉ ou vInte 
anos 9  o Gover-nop levando em conta os fatorc3 relevantes para cada casO 
03tabel000ria o crescimento nocessrio nos diferentes setores De pos 
so dessas metas setorlais, passaria a identificar nos diferentes ramos 
do atividade, projetos criticos 9  ou soja, aquies que 9  senso forem2 
çdos em dada momento 9  comprometerao a meta estabelcida 0  Tais pro 
jtos crlticos, isoladarnnte ou em grupo 9  constituro a base dos pc 
IQS nacionais a serem criados em diferentes rogies do PaiSQ 23SOS pr,Q 
jetos sero sempre em ntinero adequado visto que foram determinados em 
runça.o de uma taxa de desenvolvimento considerada possivol e satisfat 

() Esconceituaçao carece, seni.dvida 9  do 
r 	

precis 9 0 Acreditamos , 
porem, que diante do problema conceto mao havera dificuldade. em 
identificar tais projetos0 



e) Viabilidade econ&mica dos p&os 

O segundo ponto a ser considerado Ó  o da defesa dos empreen 
d.tnentos realizados nos diferentes plos contra a coneorrncia de prodj 
tos origin&rios de outras partes do País. Nasce o problema do fato que 
OS ptlos 'se situaro em aoreas menos desenvolvidas do País que, em pri 
cipio, oferecem condiçaes locacjonai.s inferiores às encontradas 	nos 
centros mais desenvolvidos do País. 

Dois aspectos devem ser consideradess o do projeto básico e 
o dos projetos complementares0 O primeiro no oferecerá maiores prohi 
mas. Voltado para o atendimento do conjunto da economia nacional 9  ilo 
apresentara normalmente alta eficincia e custos baixoso Me re1aço a 
ele, a providncia fund.,jnental a ser adotada consiste em garantir que 
se localize realmente no p&o pr'eviamente escolhido0 De fato, podese 
supor que os custos dsses projetos sero bastante baixos para permi 
tir tuo seu produto seja vendido, saiu dif1cildade, em todo o País 0  Is-a 
se no significa, porm, que no rassein ainda mais baixos se localiza» 
dos nas reas desenvolvidas do Pala. Assim sondo, o empreendedor prlv 
do que raciocina em trmos exclusivos da produtividade de sua ernprsa p  
tendei' rejeitar os p&os. Cabe,. pois a  ao Qovrno, atrav69 do estlxnu 
los ou, do modo mais seguro, atravs de licença prvia para instalaça 
compej.ir a Iniciativa privada a se instalar no local indicado 	pelo 
intei4sse nacional0 Assinalemos, finalmente, que nao se deve excluir a 
hlp6toso de. certos projetos bslcos revelarem cust9s suporiores ao dos 
seus Concorrentes instalados em locais mais. favor&weis, Como sà de,a, 
tinam, todavia, a atender uma mecos sdade .adid. onal, seu produto pode'.. 
r ser colocado independentemente de subvenç3es. O que provvélnente p. 
correra sero aumento no preço dos produtos concorrentes, qué passa 
rao assim a usufruir de um ágio. ,$upae'.se, óbviamente, que o Qovrno 
peça a instalaçao do competidores nas áreas desenvolvidas do País, os. 
de.so  mais baixos os .custos 	O 

O pe'igo da' concori4ncia dos rodutores externos revola.i'se 
grande em relaço aos pro3etos compleaentares 'DGVem, pois, ser prot, 
gidos e conforme se mostra no Appdice 1, isso se justifica dentro de 

(*) 	Sup6e..5e que ÔSSOa casos sejam raros e, qiando ocorrem, que s 
ia diminta a diferença de custos entre polo e demais regi3es. A experjenej,a do ordéste deixa prever que a,tecnologla maia 
avançada dos 'novos empreendinentoa, permitira que superem as 
desvantgerie locacionais, colotando seus produtos a preços de 
concorrencia em todo o País. 

() 	io fizemos referncja aos demais investimentos (investimento 
e apoio) que comp6emn a "combinaçao fundamental de projetos". 

Eles sao, via de regra, locais (energia, estradas, portos) ou 
de elevados custos de transporte inexistindo, portanto 	o 
problema. 
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urna estrita racionali4ade econamica. A pergunta a ser respondida aqui 
refere-se, exclusivamente, ao modo de proteg'los. A frmula de prote 
cionismo adotada entre diferentes países, a sab3r, os impostoe de i 
nortaçSo v  nao tem sentido no caso* H&#  por6m, outro maio, preferidoi, 
clusive pelos especialistas em comrcio internacional, que é a subven-
ço. Ocorre a seguinte dificuldades o que se pretenda é reservar para 
os projetos cômplementaros o mercado do. plo o do uma regiao' em t8rno 
dae. No caso dos impostos de importaço, aZo h problama O preço do 
concorrente externo aumenta sempre que entra na area protogidá, e ex 
clusivamente nesse caso. Acreditamos que as subvençes também podem ser  
usadas para 'alcançar eficazmente hsø resultado0 Quantitativizado, o 
mercado que se pretende reservar a um dado projeto complementar, 	o 
Govrno lhe dara#  um subsídio para cada unidade produzida dentro dsee 
limite. O valor dsse subsídio sei4 igual 'a dife'ença de custo unit 
rio entre o produto do projeto complementa e o dos seus concorrentes 
externos, colocados ambos no marcado consumidor0 A emprsa instalada z 
p&o podoz4 'produzir a1m dessa quantidade. Para asse adici opal aZo t 
r, contudo, subsÍdio0' 

Para concluir ás consideraç6es sbro hte ponto comum, Iam-
brar que o subsídio pode simplesmente tomar a forma de uma isenço de 
impostos na medida e forma indicadas para alcançar o objetivo acima,,. 

d) Escolha dos plos 

A respostaà ultiina pergunta é sem duvida alguma a mais aitj 
cii de tadas. Qual o crittrio para se escolher como p&o o rnicleo A 
de prefez4ncia ao B e C?. 	 ' 

O problema é complexo e' uma resposta definitiva devez' 4. 

 depe 
der de analise em maior profundidadec Para aZo deixar a questZo em su 
penso, tentaremós aqui 'uma aoiuçao etipírica. 

A1dia biislca é de que o ohjetivô central da política eCoxi&-' 
mica consiste na rnaxttizaçZo do mercado. A poupança é, em princípio, 
bundante e pode ser deixada de lado, O mercado se define em funçZo do 
valor adicionado total, proporcionado pelo bloco. Éste valor adiciona.. 
do, vat depender, porm, do nmoro e valor dos projetos Complementares 
que, por sua vez, dependem em trmos de subsídios, bbviamente, se 
tarmos urna eievaçao indefinida dstes htimos, õ mercado poderá ores 
cer até um limite bastante elevado, representado pela total, "autarqui 
zaço" da economia do pelo, iZo e isso, poi4m, o que se deseja, A cria 
çZo de mercado deve ser obtjda com subsídios tZo pequenos quanto possj 
velo Zsse fato'sera levado em conta na fórmula abaixo sugerida. 
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Listados os projetos bsicos, será estudada sua iocauzaçaø 
cm diversos centros da zona subdesenvolvida do País (definida esta, c 

iO de produto, por habitante, inferior mdia nacional) verificando -. 
e os projetos de apoio e complementares, necessLrios e possíveis: o 

valor adicionado total dhses projetos nos d& o mercado gerado em cada 
Localizaçao. Dividindo.se  asse total polos subsídios a serem concedi 
dos nos diferentes p6los, mais os investimentos adicionais de infra.'eL 
trutura, chegaremos a um coeficiente . 

Poderíamos oxprosslo da seguinte tomai 

Q 

t:,nde V o valor adicionado total., S os subsídios. O local escolhido 
aquilo em que Q t6r mais elevado, 

Essa tSrmuia merece alguns comentkios. O numerador V aez' 
;anto mais elevado quinto maiores forem as oportunidades de invostimq 
;o criadas nas diferentes localizaç6os0 A arlise do prirneiro pargra. 
$o levou a crer que ke tendera a ser maior nas zonas menos desenvolvj 
.as, onde o investimento tende a gerar mais mercado. P. ser& tanto mai 
cr unto mais amplo f&r o apoio exigido polos projetos complementa 

.7  a serem criados no p61o9 O tato de õstar no numerador faz cDm cpe 
;ejam desencorajadas aplicaçoa de capital em p&os que dependem, para 

1 arantir seu mercado, do suWenç6es muito grandes0 

Concluindoste Item, gostarfamo5 de fazer algumas conzidoz 
oos suplemontares sobre a formula acima. Ela se inspira, em ultima a 

na concepçao expressa na introduçao a heo documento. Ali se 
tiz que o limite atual ao nosso desenvolvimento o mercado. Nem por 
sso, contudo, se devo ignorar o fato de que, solucionado o problema 

cste, volta a poupança a constituir um limite. Ns8es t&rzaos, cumpre 
vitar o desperdício desta. A introduço de 3 no denominador de Q teia 

(xatazonto asso objetivo. Os subsídios pódom ser considerados como a 
1 licaços ineficientes de poupança, devendo >  pois, ser minimizados • E.. 
iminados asses casos extremos a  prevalece a preocupaçao com o objetivo 

1 undazaental de criar mercado0 

& *) Supomos que o subsídio p9rventura reclamado pelo projeto b.sico 
soja igual em todos os polos. 
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2 	Uma. política para as &reas avançadas* 

ftste item exigira considàraçes bom menos extensas que 	o 
anterior0 Se nas áreas atrasadas a possibilidade de trazer para a pro 
duço capitalista, populaç&o que dela nao participa apresentando gran - 
dos potencialidades em trmos do criaçao de morcado nem por isso, as 
áreas desenvolvidas devem ser abandonadas. 

Vimos, de fato s  no primeiro pargrafo, que a baixa eficin 
dados setOres criados durante a fase de substituiçao de importa93os 
âonstitui importante causa da insuficincia do nosso mercado interno 
Ora,, tais setorei se situam pi'edorninanteinento nas areas de maior nív1 
de ronda, donde se concentrar nelas o esf&r'çO principal para melhorar 
hse estado de coisas. Acreditamos que dova ser tentada a seguinte orj 
entaço de política eCOn&micas 

Eteali za's o, primeiramente., um estudo swn&rio da economia br, 
sueira, identificando-'sO aqules setores que (a) apresentem mais bai-
xos nfvei2 de eficincia relativamente aos padres internacionais (b), 
tenham possibilidades de obter substinciais melhorias com esf&rço re], 
tivaiuente pcquoflo. e (à) possam conseguir substanciais aumentos de 
vendas, na hiptese dó uma baixa de custos e preços • teses setores 
serao objeto de estudos em profundidade, nos quais se identificaro c 
sas de sua baixa oficincia, se dimensionar& os recursos neeessírios , 
para corrif-ias o se determinara o impacto das medidas a serem adota. 
das no conjunto da economia. 

Sem aescermos a ,miores detalhes, os rom6dios indicados po.. 
los estudos setoriais sorao provivolmente' dos seguintes tipos, a serem 
adotados conjunta Ou altõrtiativamentos 

a fechamento de unidades produtivas ineficientes. 

As unidades produtivas ineficientes, elevam os preços, seja ao 
pedir mais polos seus prprios produtos (a fim do cobrir seus maiores 
custos), seja ao encorajar sëus concorrentes a venderem a proços maio-
reso beneficiando-se de um ígio proporcionado pela maior eficincia 

condiç6es de retraçe de merádo e dë insuficincia 4e. crédito, as, 
empresas marginais ingressam freqüentemente num processo de concorren-
ca desleal 9  oferecendo'juros maiores e preÇOs inala baixos. Isso impla 
ca, evidentemente, num violento processo de descapitalizaço que. 
elas aceiazn e'g esesrc de causa. 
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Algumas empi4sas podem ser eficientes em trmos nacionais , 

ziao resistindo por&n a uma comparaço inteinaconai'* aseeraii& elaS 
em tunço de um proCesso indiscriminado do substituiço de iwportaç3ez 
que parecia querer nos levar completaauto.suficinCia. t)entro da 
politica econ8mica de maior eficineta, poderiam elas ser eventualmen-
te fechadas. Essa medida deve, por&a, ser condicionada a um incremento 
de expertaçes sob pena de cauaar graves problemas de balanço de paga 
mentos e mesmo do retraço econ&mica. 

b - 4udança da linha de produçack 

Urna emprsa que no alcança grau satisfattrio de eficincia 
no setor que escolheu in1cialmente, pode optar em transferir suas ati-
vidades para outra correlata, elevando assim sua produtividade0 

e - Ligaço com outras empl4saB0 

Um dos modos que vem sendo utilizado na Comunidade Europia, 
para aumentar a efiàincta das unida4es produtivas, consiste na 	sua 
integraço com outras do mesmo ramo. O que se procura, no caso, 	5O 

as economias de escala proporcionadas pelas unidades de grande porta0 
O objetivo pode ser alcançado atravs de tusO• de emprsas, trustific,, 
ço ou cartelizaço. Nos dois primeiros easo, elas passam a obedecer 
a um s6 cõniando, o que permite uma especializaça interna, criaço de 
serviços comuns etc. Quando hze grau de tntegraço só revela imposs,j 
vel, a cartélIzaçU poderá ser utilizada para se chegar, em determina-
dos aspectos, a urna aço conjunta mais eficiente (serviços comuns do 
venda, treinamento de pessoal especializado, etc), 

d Aperfeiçoamento das ampi4sas mais eficientes e agressivas 
Esta medida se coloca flo extremo oposto da examinada em pri-

meiro lugar. Se o aumento da otioincia do setor exige eventualxnente o 
enCerramento das ut4dades menos oficientea, igualmente importante se 
revela o amparo o esttnulo das quo revelam maior d1.nariszno. Esta medi-
da tanto pode ser tomada em combinaçao com urna das anteriores, corno 1.-
soladamente0 

Uo sentido de obter os resultados, acima, o Govrno disp6e de 
certo znímero de instrumentos0 Para livar urna empi4sa ineficiente a 
encerrar suas atividades, bastaria aumentar a presso colocada sabre 
ela pelo mercado, atrava de restriio de ci4dito, aumento no .ri 

(*) - Comose vera abaixo, nao acreditamos que se possa hoje exigir das 
empresas brasileiras pad6Gs internacionais de oficiencja.As em-
presas kL que nos referimos aqui sào aquelas que apresentam uma 
ineficiencia relativa (levando em conta os padres internaeiona1), 
excepcionalmente elevadas dentro da media brasileira, 
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gor da cobrança de impõstos e taxas ote. Tal mtodo apresenta, cantu 
do diversas dii iculdades, muitas das quais de natureza extra..econtmit' 
oao acreditamos que o melhor sistema consista numa adaptaço da experj 
ncia recente relativa a certas companhias estrangeiras do serviços pá 

blicas o  O CIovrno compraria as omprsas condenadas ao desaparecimento 
elo valor do seu patrimnió llquido, entregando aos proprietrioa ap, 

tias uma pequena parcela dhte (diganao3 207) • O restante seria deposi1 
do no BNDE, sofldo liberado para apiicaçao em projeto prioritrio devi' 
damente analisado e aprovado. 

,ssinaleiiise qüo essa f6rrnula evita grandes dispndioa •imedj 
atos cio Govrno el  a prazo m&tto, provoca aplicaç6es que. normalmei 
;e deeriam ser feitas, sob a forma de finaneiaíiento em apoio de seta 
i'es prioritários Apenas a longo prazo se fará sentir o efeito finan. 
eoiro da ôompra. R0sulta de que os propx.tet.rios das eznprsas adquiri'.' 
(Ias .plo Govrno no sero.obrigados a devolver as quantias recebidas, 
al como sucede com um nuturio comum. 

•Para obter associaies ou fus6os do emprsas, mudança na li'' 
nha de produço, etc, os reind.tos clissicos do financiamento o favores 
fiscais sorgo suficientes. Tamb&n aqui as desposas ngo se revélarao az 
essivas dado que, como se mostrara abaixo, o objetivo de absorçao de 

niao.deobra desaconselha que se lance nio de dispendiosos programas do 
eoquipainento 0  

Para concluir estas consideraçes, cumpre fazer referncia a 
tma t6rmula destinada a aumentar a efici&ncia de setores produtivos e 
oue recebeu nos htimos tempos o apoio de certo nmero de economistas. 
Trata.!se, em iltima anulise, 4 e submeter a economia brasileira ao tos-
te da concorrencia internaciønal. Nesse sentido, se abrírjm amplamente 
CO23a5 portas concorrncia auenfgona. Utilizada moderadamente, essa 
ftrmu1.a pode ser defendida. Seu uso indiscriminado se revela, t&Iavia, 
su1cica. Isso porque #  durante algum tempo, a grande maioria das ind 
trias brasileiras doverao ter custos mais elevados que o oatrangeir 

llberalizaçao pura e simples das nossas compras externas teria, por-
tanto, como consoqOncia, a dostruiço do boa parte do nosso parque m 
nufatur'eiro, causandoi.nos, conccwitantexnente arios problemas de ba-
lanço de pagamentos, dada a impossibilidade de importar similares nas 
quantidades z1ecessrias. 

(*) - Sustentamos, inclusive, em. nossa "Controvrsia Brasileira s6bre 
o Desenvolviiento0  que dadas certas eondiç6os, ela poderia ter 
custos monetarios indefinidamente mais elevados que os itepna-
cionais sem que, por isso, pudesse ser julgada axitieconomjca;. 
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A maneira. córreta de utilizar hse mecanismo seria de condi 

cionar a iiieragao das importaç3es industriais a um aumento das ezpor 
taçss do mesmo tipoo Para maior ofic&cia do sistema, a liberaçao 
tingiria aqules sotoes restritos que se quizesse estimular0 O condi 
cionamento aqui propõsto evitaria s  seja problema de pagamentos exter 
nós, seja uma crise industrial, dado que a regressao dos setores menos 
eficiente seria compensada pela oZpaIlSaO dos mais OfiCiOfltOBo 

30 Medidas Comuns a reas vançadas e Atrasadas, 

A par das medidas anteriormente apontadas, que se destinam 
preferencialmozte, ssno oxelusivamente, as áreas atrasadas e avança 
4as, outras existem que devem ser levadas adiante com igualintonsida' 
de( em tdas as partes do Pas Referimonoa ao ezf6ro de absorço de 
mowdeobra e de eortaçao0 . 

A insuficincia da absorço de mo.zdeobra, a par de um pro 
blema social, constitulp confotme se viu na primeira parto, uma das 
causas do inadequadø crescimento do mercado interno bras1eiro, Diato 
di sso r, t6da a polCtica econrnica aqui sugerida, que teci como prooeupae' 
ço fundamental a eriaçao do mercado., deve se orientar sentido de 
proporcionar o maior nimeró possível do emprégos. 

• 	 . 

• 	O primeiro risco a ser ovitada refeese a reorganizaçà s 
tonal no sentido .a maior ef£e1- 1"'1na Á tontaço quO ocorre imediata 
mente é a do se adotar uma pøltica de.. reequipamento o que irnp3.iearia, 
quasecertamente, na oziáçà de laarnaz'gem dodesempr&go. Para ei : 
tar que isso acÕntea, o esfrço deve só concentrar na melhoria 	dos 
aspectos administrativos, melhoria da qáalidade, mudanças do linha de 
produção s  melhor distrbuiçao do equipamento disponível etc. O dosem 
pi4g, porventura criado será diminuto e fciltnente reabsozvívol 	no 
quadro da dinarnizaçao geral da economia, 

O esf&rço principal de z'óabsorço de rrxto.de.obra dOvor, t 
davia ser realizado nos p6lõs nacionais de desenvolvimento? Lo plano 
j10 se 

'
dlstínculrá entre investimentos que por suas características 

específicas exigem a adoço do tecnologia moderna e avanada0 Ivesse 
grupo, estarao certamente os investimentos que formam o núcleo bsico 
do pêloo Quanto aos demais, deve'se procurar sistem.ticam0nte as foi 

() • Se basóarmos o mecanismo em expOrtaçes prirtirias, poderemos , 
• mais tarde, ser levados ao impasse resultante de una elastieida 

dereida de procura dstes, inforio a mesma elasticidade 	com 
referencia aos manufaturados. Isto e nossas lmporta96es tende 
riam a crescer mais que as exptaçes.. 
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maS de p1oduzir, que maxiznizem a absorço da mao.de'obra. O emprgo de 
maquinaria sem uso como conseqüneia da reorganizaçao setorial nas 
regi6es avançadas, a produçao artesanal, a nielhoria da produçao agríc 
la, independentemente de mecarilzaço etc., constituem alguns meios a s 
ram utilizados com a maior amplitude possfvel. Acreditamos que, no âma9 

bito doa p6los, deva»ee aceitar, formalmente, a criaço de um setorpt 
mitivO ao lado do setor moderno. Desde que o primeiro signifique uti3,j, 
zar mo-de..obra desempregada, ou fornecer aos trabalhadores eondiçaes 
maia elevadas de produtividade do que a de sua ocupaço anterior, êle 
se .justifioa plenarnento '. 

As exportaçes constituem outro fator de grande importância 
xuma econoiia que luta contra a falta de mercado. O primeiro ponto a 
ser comentado refere-se obego de que maia oxportages significam 
mais importaçaes. Donde concluem alguns que o mercado ganho por certas 
lnd.st;rias é perdido por outras. A objeçao pode ser respondida s  em pr1, 
melro lugar(**),  da seguinte maneiras as exportaç6os significam a sub 
tituiço de uma atividade de baixa produtividade, eliminada pela con 
corrncla de artigos provenientes do exterior por. outra eficiente,  re-
presentada pelos artigos colocados no mercado externo. Ora, isso re-
presenta um incremento geral da eficincia da economia, o que foi a-
pontado anteriormente àomo forma de ampliar mercado 

A par disso as oxportaços representam a criaço de um poder 
de compra adicional, significa isto que globalmente o aumento das im 
portaçes visa a átender'êsse mercado suplementar sem prejudicar a po. 
siçao dos produtores nacionais. Exemplificando: 100 mi1hes de d6lares 
resultante do increnento das vendas externas so utilizadas para adquj 
rir no exterior 100 uiilbes de d&ares de produtos estrangeiros. Donde 
temos que. os setores exportadores brasileiros tm um meréado adicional 
igual aquela quantias  sem que tenha sidà reduzido o marcado de qualquer 
dos produtos destinados ao mercado interno brasileiro. - A objeçao com 
rspeitõ ao papel das exportaç.8eB talvez resulte da distinçao entro 
mercado interno e mercado totali As vendas externas do .  exemplo acima 
no elevaram o mercado interno brasileiro dado que os cem mi1hes adi 
cionais foram todos aplicados em aquist96es no exterior. Iouvo por&n 
acrscimo no mercado total brasileiro, isto ét o País possui .o mesmo 
mercado interno anterior o um mercado externo aumentado do 100 mi1hea 
de d&ares0 

() 	aO nos referimos, aqui, por serem domas conecidas <às medidas 
destix1adas a corrigir fatre desfavõraveis a absorção de mao 
deu'obra, tais como taxas de ca4io qu2 favorecem Ippertação de 
equipamento, impostos e taxas sobre folhas de salarios, ote0 

(*) io estamos levando em conta situaço especiais como de'um País 
exportador de eapitais, onde as exportaçdes . podem permanecer por 
longo tempo acima das importaçes. 
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No que se refere ts expoz'taçaes, parecenos dispensvel in 
sistir sabre as medidas destinadas a estimul'las. .&ssinalaremos ape 
nas a inzportnCia do processo de integraçao regional que no tem reee. 
MdÕ a devida ateriço, tal eomo deflui dos problemas hoje onfrentados 
pela &tJLC. Sem repisar os defeitos a serem corrigidos naquele meeanij. 

mo  (falta de tarifa aduaneira comum, margem de preferncia insufieien.i 

tG, incluso de países em graus diferentes de desenvolvimento, acesso 
livre a todos interessados falta de automatismo nas reduçoe tarif&rj 
as etc), assinalamos apenas que seus problemas devem ser considerados 
de forma ob3etiva, deixando»se de lado, de uma vez por t&das, conceitcc 
abstratos õoruo de "solidariedade continental"0 

Quartõ.. Pargrafo: Oranizaqao do Processo de Planejamento. 
- 	 ----- - 	 - 

ieste pargrafo darõmos o ltiino pasSo de nossa an&lise apo9 
tando concz'etainente a forma de se programar e par em marcha a política 
oconainica sugerida neste documento. Teceremos inicialxnente algumas coa, 
sideraces s6bro o màdo pelo qual as medidas propostas se integram no 
Programa Estratgco em execuço, examinando ao mesmo tempo os px'obleu. 
mas colocados pela mudana de Govrno em 1970.  Feito isso descrevera 
nos em linhas gerais o tipo de trabalho a ser levado adiante na progz', 
maço de p6ios, setores etc., indicando em seguida que orgãos devem z' 
caber a incumb&neia de cada tarefa. Finalmente recapitularemosrzpida'- 
monte os reeurss disponíveis para. cumprir os objetivos, propondo ou-
tioasim, um cronograxna sumrio do andamento dos trabalhos. 

1 	Integraço do Processo no Programa Estratgico 

O Programa Estx'atgico aceita formalmente o diagn6stico s&~ 
bre a lnaufici&icia de mercado s  no qual se insp±ra a política aquiI, d-s 
lineada. Representa 4ele »  todavia, segundo afirmam expressaniente os 
toros daqulo documento, um esquema de transiçao entre as necessida 
dos do urna fase de atbstituiçao de irnportaçes e outra de dosenvolvim 
te autou'sustent4vei. Eriquanto nio definida em termos de projetos coa 
cretos a orientaçao. a ser adotada nos próxím<» anos reeorreu'-se a me 
das, em obedincia orientaçao do Programa Estratégico, que vm øbteg 
do resultados no sentido da reativaçao do nossa economia da correçao de 
certas deficincias de infra-estrutura e do aproveitamento das ultimas 
oportunidades de substituiçes de importaç6es0 A par disso vem o Gov 
no desenvolvendo um programa incontestlwelmente bem sucedido de corri.. 
giz' os desequilíbrios (monetriøs, cambial e mesmo tributrio ) herda-
dos do período anteriore asse esf&rço deve prosseguir,  até 1970. Comp1 
nentado por estudos preparatórios da nova fase do nosso desenvolvimen.. 
tt.. 2p1) flDiT' ('Afle4t4tg 	 4e 	c 	kc- 	'-'4-' 	 - 
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vimento ap6s 1970 %, Essa retomada, em condiçes ideais se ligara, sem 
solvoio de continuidade, excelente recuper'açao, obtida desde o Id 
cio dc atual GovrnoQ Em suma duraAte os pzimõs dois anos e meio se 
cumpríra a seguinte tarefa 	. 

manutenço e torta1eciiento das moidas. que pemitiram a 
recuperaçao da economia brasileira s  à trmo de reativaao da indí 
tria e aricultura; 	 . 

cõntirivaçao das medldas dostinadas contez o surto Int1 
cónrio. óom o objetivo de conferir4he o teto do 10 em 1970; 	idem 
no que se ret ore a medidas do equilf brio 	cambial e reforma e melhoria 
da estrutura do arecadaço tributaria; 

e) cieiniçao 1  até o ri{vel deprojoto.t  deuma polticaecon&. 
iniea .dôstinada a lançar o Pais, apis 1970, numa retomada a Ïóngo 
zo do: sou deseTrolvimento . 	.. . 	. 	.. 	. 	.• 

O programa configurado nos trs Itens acima podera ser cum 
pricio coi tranqiÏi.ciade e eficincia nos dois anos e meio 4ue restam ao 
atual .Govrno. Estamos, portanto, em cóndiçós excepcionais para 1an 
çar o Pais numa poltca de recuperaço ecorl&mcácom.a durao minima 
de sete anos e meio.0 	. 	. 	. 	., 

i experiuc1a demonstra quO seria impr&identepara a atual Q 
v&rno preparar 0.10 znesmo .0 plano do seu sucessora Dentro da tradiçao 
brasjleira hte se sent1r tentado a rejeit&.1O0 O me lhor a fazer con 
siste em 20 repetir o esquema do Programa de Metaso - No  Gov&rno anteri 
or a Comisso Mista irasil.'Estados Unidos preparara uma série de pro' 
jetos objetivando romper csponto de estrarigúlâmentesdó nossa eQonOmie 
o GÓvrnc seguinte inspirou suas etas fundamentalmente nesses traba 
lhos o que lhe permitiu nos seis meses seguinte3 . de sua possé aprÕsen 
tar. epr em execuço um programa oconrnico de inegíve1 ófici&nciá0 No 
caso em ospcie se adiante endose algumas pro3eç6ós glob$s que 
parmitiro evitar excessos . do tipõ que nos conduziu aos violentos dose 
quilíbrios monetários e cambiais, ligados ao Prógramade i1éta3 

O.Importante,óontudo, repitamos màii uma vez/ e que o atual 
Govrno no chegue a um plano completo mas . simplésmento forneça aó 
seu sucessor rnatriaprixa pa'a que elabore, a curto prazo, um progra 
na dentro das caracterÍsticas que melhor lhe conviero;. ste evidentem 
te dentro dos seus aspectos globais, ,estar& enquadrado pelos imperat 
vos da fase presentè de nossa hist&ria econmica0 Tais imperativos es 
tarLo bviaaiente ouacionados rios estudos preliminares do planejamento 
acima referidos 
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2 	Trabalhos preparat6rios do Plano l97Q1975 

No que se refere. aOB trabalhos preparat6ios do planejamento 
1es podem ser classificados em quatro grupos principais: projéç6ez s 

toriais de longo prazo, definiçO dos p&os, equacionaientO de uma po-
lítica de apérfeioamento de setores críticos, 9  estudos complementares 
do tipo maCrOeconic0 

a . Projeçes setoriais dø longo prazo0 

ÂS projeçes .setor1ais conforme se disse antoormente, das 
tjnase a determinar o cx'èscimento' dos diferentes setores da economia 
brasileira compatheis com uma taxa mínima de expanso anual do PIB0 A 
caractedstica fundamental dessas projeç6os, esta: 1) em que definidos 
os programas setoriais se descera. at o nível de 'randes projetos 0  (a 
definiço dstes será específica para cada setor ° ); ii) naõ se leva 

em conta a deficinoia de mercado0 ftsto será quantitatizadu apenas 
para se prever o prejuí2o provvel de cmprsaz oficiais ou o subsídio. 
neeeszro para empz'sas privadas Essas projeç6es deverao ser de no 
nimo .10 anos e idealmente de 20 anos0 .bbvlamente o dàtalhamento sor 
apenás para os cinco anos do planoe 

como se disse anteriormente, a finalidade das projeçes con 
siste em identificar projetos bico& a sorom implantados nos.p&os 
cionais de desenvolvimento0 

b 	Determ1náço e estudo doa pólos naeiõnais 

O estudo dos p6los nacionais cobrira. os seguintes tipoé de 
projetos. 9 os b&sicos, õs de apoio .(stes juntamente com os anteriores 
formam a "combinao fundamental de projotos) e os conpiementarea i 
ses estudos devem obedecer a rigorosos critrios do economia0 Conv&n 
assim distingt&ir entre estudos explorat6rios ds 	nitzos Os primei 
ros deatinanaso apenas a levantar um número de informaçes ind2.spens&' 
vois para esclher entre diversos ruícleos urbanos, candidatos a se to 
narem p&OS nacionais0 Feita a opçao com basà n stes se descer, a um 
planejamento detalhado, com preparaçao, inclusive, de projotos Quanto. 
a êstesp pósto quê o Poder Publico tome a iniciativa de prõparaçao, seu 
custo podera ser posteriormente transferido aos grupos privados que 
os assumirem. 

-- 

(*) i'o se trata de preparar projetos completoq mas de definir aqz. 
les empreendinentos que se nao foram lançados num dado momento s  
implicaro no no cuiuprimeno das niota do setr Quando muito 
sexo definidas as caracteriatinas genericas dete a fim de f cilitar estudos posteriõres 
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ssinalese que os estudos do p610 nao se referem apenas 	a 
grupos de projetó5o Pelo contrario ies deveo assumir a forma de ur 
verdadeiro planejamonto integrado compreendendo estudos regionais, se 
torlais, urbanos, rurais ótc0 Se os projetos  ou o projeto bs1co 6 de-
cidido em runçao de um planejamento global, os projetos do apoio e 
complementares resultam estritamente do conhecimento das necessidades 
e potencialidades locais. 

Lembremos. finalmente, qui alguns casca de p6loa nacionais 
so mais ou menos evidentes. Lebremos aqui a rgio de Salvador ( em 
funço dos numerosos investimentos qu9 ali se realizam ) o a dó vit6 
ria (em funço de uma aiderirgica voltada para o mercado internaoiona). 
Tais p6los baseiamse via de regra nos rnõrcados externos ou na aubsti 
tuiço dó impoz'taç3as e por isso mesmo a detorniinaçao dos seus projes 
básicos indepezc1e das projeç3es setoriaiS aupra.meneionadas. 1ada imp 
de, portanto, que se inicie de imediato seu estudo definitivo(*)o 

e .' Reorganizaços setoriais e estudos complementares. 

Qu2.flto aos estudos destinados à reorgarizaço do setores no 
há muito a dizer Já se tem no PaLs alguns exemplos.. Um dos mais inte-
ressantes 6 o trabalho da C1PAL, s6bre a Indistria Txtil porque che-
gou a propostas concretas o avaliaçao do custo do sua implemontaçao. O 
rro no caso foi a insistncia no reoquipamonto que tem õ efeito nega-

tivo de dispensar maodeumobra.. 

Os estudos complementares so como •  se dia se anteâ, fundamen-
talmente macroeconSinicos. Temos, em primeiro lugar, os relativos as 
exportaçaes e integraço ocon&xniáa continental. Cumpre a par disso , 

fazer projeç6es s6bre disponibilidades financeiras, orç--.~nentàr1as t  ca 
biàis etc., no pedodo 1970-1975.  A asse respeito algumas obsorvaçaes 
devem ser feitas0 O planejamento aqui proposto se desenvolve essencia 
mente em n.vel de setores, projetos e x'egios. Sendo essa sua caracte-
rística fundamental, af deve se concentrar o esf6rço principal de pla 
nejamento. Cumpro, por6m, evitar o rro do Programa do netas, que por 
ter ignorado os aspectos macroecon6in.tcos levou o Paf a a unia acelerada 
inriaçao, sem falar nas dificuldades cambiais o desequiL[brios regio 
nato. Os levantamentos rnacroeconaxnicos aqui sugeridos permitiro dotes 
minar claramente os limites a serem respeitadõs polo programa do perf 
do 1970-1975. 

A titulo do concluso dsse item fazemos uma sugesto a6b2'eos 
6rgoa encarregados de preparar os principais aspectos do plano ( a 
discriminaçao 6 exemplificativa): 

Ass1na.e-se que nao nos referimos aqui aos pOlos regionais da-
dó que nossa preocupaço o essencialmente com o glanejamento gl 
bal. Assinalarei9oa apenás qUO, detorminadg; os polos naci9nais O seu izipacto na area vizinha, proceder-se-a a esco)ha de polos r 
gionais naquelas zonas menos favoreçidas pe1 politica geral de 
dQsenvolvimento, Vide a respeito apen4jce a este dnin - 
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XT124 RESPONSIVSL PARTILPANTES 

Proleç&s Soto.. 4inistrio do Planejamento Consultores a títu- 
riais 

1 

10 particular 
- 

P1os AaoionaiS iltnist6riO do Plánejamento Niniat, Interior 
Minist 	Ind0 e Com0 
1inist. Agricultura 
iLtnist, Energia 
Zdnist, Transportes 
Governos. Locais 
Iniciativa Privada 
Empresas Consultora 

Eeorganizaço -. iiit. Ind. e Coni6rc10 ou E N 1) E 
Setorial 2itnist0  Agricultura, Ini4ativ.i privada 

assistidos polo Empresas Consu1tora. 
iinist0 Planejamento 

Estndos 1j1n1st. Ind. e Com&rcio, Banco Contrai 
Complementares assistido- pelo Iniciativa Privada 

xanist.. Planejamento BanFazenda
co  

pqzça4 
t-oeda e Crdj iiinist. Fazenda 
to assistido pelo 

Planejamento 

A sugeso e estritamente preliminar apresèntandq, contudc ai 
guinas características que se ligam ao tipo de política econrnica aqui 
sugerido, assim o 4'11n1str10 do Planejamento concentrara seus esforços 
nos dois aspectos bisicos do esquema que so as projeç6es sotoriais de 
longo prazo e os pc5ios )iOa restantes setores dará apoio e assiatancie 

entrega da coordenaçao dlos a outros xninistrios resulta do reco 
nhocimento da amplitude da tarefa .a ser executada pelo IIIinístério do 
Planejamento nos outros dois e sobretudo na dõr iniçao dos pólos, Assi.. 
nale-'se, quanto a &stes, que a coordonaço nao é dada ao IUnlstérlo do 
Interior porque se trata aqui do "plos nacionais' 1 0 O trabalho especl-
fico dste deverá se concentrar nos "p&os regionai&'. Assinalemos f 1-  
nalmente que para a execuço dos prõgranas se podeA adotar a f6rmula 
do Grupo Executivo que tanto sucesso registrou anteriormente. 

3 	Recurøos financeiros e huni'nos para o Plano 1970.1975 

Outro ponto de fundamental importn eia refere-se aos reàur 
s03 disponíveis para levar adiante o programa aqui delineado. Segundo 
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dissemos anteriõzrnente, as necessidades sum relativamente amplas para 
a promoçao dos p6los nacionais. Como nesse caso se trata de investirne 
tos novos a objeçao que ocorre é a do seu car&ter inflacion&rioe 

A resposta 9 a seguintes. Os investimentos aqui propostos se 
ro realizados essencialmente com os recursOs que no quadro do Progra 
ma Estratégico estao sendo aplicados em infraestrutura econ&mica * 
social0 Dentro da concepçao do diagnstico aqui proposto (que coincide 
alias com o do PED) Os pesadOs investimentos de ik3fraestrutura reáli 
zados no âmbito dste, justifiõam..so pela aUsncia de aplieaçes ai-
ternativás em atividades diretamente produtivas. As pequenas oportuni-
dadés existentes neste íltimo setor decOrrem da falta do mex,cadoo  Ora, 
o programa aqui sugerido tom como finalidade criai mercado s  fazendo, 
portanto, reaparecer numerosas oportunidades do apiicagao ora ativida 
des diretamente produtivas0 Diante disto nada zflais natural do que se 
deslocar para elas parte substancial dos fundos que de outra forma lrj 
am para ir1fraIu.estrutura$*. 

Para se ter urna id&a de ordem de grandeza diríamos que a 
ps 1970 os investimentos em F&erg~a#  Transportes e Habitaçao seriam 
menores que os do Programa Eãtratgic'o na prõporçao d, respectivamen 
te 30%,  50% e 70%.  Com basà nos dados dó PID pode-se avaliar que isso 
nos proporcionaria nada menos do 928 trilhos de cruzeiros novos para 
apiicaçao nos p&ios em trs anos. . &sse total se adicionaria recúrsos 
de outras fontes federais bem como das fOntes locais (governos de •stâ 
do e municpios) que seriam convidadas a cOlaborar um esquema. ftste , 

em verdade, muito embora atendendo objetivos nacionais beneficia cor 
tos estados e municípios de forma particu1ar. Existe, sem dúvida uma 
objeçao de ordem institucional0 Fundo3 comO os de Energia s  Transportes 
,ó Ilabítaç3o tm freqüentemente destinaço específica o que impede s,, 
jan desviados para outras finalidades, A objeçao bom examinada ngo tem 
grande profundidade0 De fato, parte dos investimentos dos reclamadosp 
los p6los referem-se a 1nergia, Transportes e i1abitaço, A parte rós - 
tanto, sem duvida a riaior, pode se tornar disponível para aplicaç3esdj 
ferentos através de diversas manipulaç3oa contbois. Os recursos dhses 
fundos, podem, por exemplo, ser aplicados em lIbónus de desenvolvirnento" 
e o produto dstos utilizado em atividades diretamente produtivas,l4ais 
simples ainda seria deixar 60% ou 70% dsses fundos ociosos numa entim 
dado financeira que os emprestaria para projetos priorit&rios dos p6-
los qualquer que fsse seu. tipo0 

- --- 	 ----- - 	 O. . 

(*)b5
.0 se afirma que nao sejam "neóessrios" abundantes investime. 

tos no setor apos 1970.  Dzemos apenas que se alicade o ente-
rio exposto em nota de apendice, eles se tornarao substancia1ine, 
te menores. 
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Quanto a reorganizaçao de setores g  reservar-aoia. para essa 
finalidade recursos normalmente destinados ao BiDE0 Pode..se supor que 
se os recursos dste, Banco colaboraram eficazmente para criar nosso 
parque industrial les sero suficientes para reorganiz&»lo, tanto mais 
que este objetivo devera ser cumprido com um minimo de diSpfldiO0 

Um segundo tipo de recursos a serem identificados sao os hu» 
manose fiovamente aqui a principal dificuldade refere.se aos piSlos que 
se situarao nas reas menos desenvolvidas do Pais0 Acreditamos que o 
problema séria resolvido atravs da larga utiiizaçao de escritrios de 
consultores estrangoiràs, nacionais o loeais o Assinalamos especial'- 
ciente a iznportancia dstes iltiinos, pois o, p&los ozigirao substancial 
quantidade de tenicos de alto uivei, a participaçao de elementos lo. 
caia no s6 atendo a essa necossidâde como representa o meio de formar 
novos especialistas onde aao mais necessrios.' Cumpre,. todavia, assi 
lar que as companhias consultoras devem sei' firmemente controladas por 
nileleos de tcnicos governamentais, Para conseguir que estes aceitem 
transferneia para os p6los devese lançar mao, sem restriçea, de 
facilidades do tipo utilizado no caso de Brasilia, (' t dobz'adinhas", mora 
dia a baizo preço., etc)0 

O que se refere as reorganizaçes Setoriais o problema deva 
ria ser menos grave, Novamente aqui, no entanto, os esforços do Govr 
no devem ser complementados com a contrataçao doa serviços de consulta 
res particulares e de consultas as empresas interessadas0 

No que só refere aos estudos macrooconmicos o pessoal t6cnj 
co dos 6rgaos oficiais est& plenamente capacitado a leví.»ioa adiante0 

Para concluir hse itom fornecemos abaixo um eronograma 5.ii 

bre o andamento possível dos trabalhos do planejamento. 

Vàr'ifique.ise aí que os estudos que poderiam ser dosencadea 
dos imediatamente sao as projeçes setoriais de longo pra5o, o estudo 
dos p&Los já identifiõado (baseados na exportaço e substituiço do 
inportaçes) o das oxportaç6os, O estudo dos demais p61os dependeriado  
reaultado das projo93es sotoriais, devendo, ter uma duz'aço total de qt, 
se dois anos0 Os estudos organ.tzacionata reclamam anliaes prvias (d3 
raço de seis meses) para 50 identificar setores a serem reformulados. 
Assinale*»se que os estudos macroeeon&zicos so iniciados no fim do pe 
nodo porque seu objetivo é de dar ao nevo Govrno as limitaçVes gb.' 
bais a sua atuaçao (recursos financeiros e cambiais disponíveis etc) 
A definiço final do Programa 1970-1975 é feita, áá pelo n&o Govrno, 
(eleito em 1970),  com base nas iaformaços e estudos aqui descnitos0 

() 	Assina1e.se que essa o a linha hoje defendida pele ?iiitiO do 
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coiczs*o 

A finalidade da política ccon6xniea do8crita neste documento7  
de lançar o Pais num dosanvQlvilnento autOu'Usteflttvol rompendo o 

impasse colocado pela inufic1ncia. do mercado0 Ela pretende ser prag' 
nitjca e nesse sentIdo se mantém dentro do que a experi6ncia anterio 
do Pais revela 3er possivol.0 

POsto que sua basé seja a criaço de ptlos do desenvolvimon-
to nas arcas menos desenvolvidas do. País ela fluo se esquece de atacar 
outros aspectas D  como o baixo nivel de efloioncla> a fraca abaorçao de 

o'de-'obra e o Insuficiente aproveitafliento do mercado externo s  apõnt 
dos como causas da insuficIneia do nosso mercado0 Io há apesar diseó 
qualquer preoeupaço de sincretismó0 Cada riod da recebe sou grau exatõ 
de p.toridade e sua harmonizaçao final resulta pura e simplesmente do 
buscarem t&las o mesmo ob3etivo. 

Procurando dar urna missas gonrica do que se propo nessas 
pginas fornecomos a seguix3 um quadro 81n6tico que sublinha as ii-
nhas mais importantes das medidas sugeidas g 



"POLÍTICA DE DEZEiVOLVI NENTO AUTO..SUSTEITÁVEL" 

MEDIDá 	OBJETIVO 	 CaEaCTERfSTICS PRINCIPAIS 	OFTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
E DE PESQL TCIICO 

Projeç6es sotoriais pera porodo. de 
10 9 20 anos* .a existencia de merca. 
do e irrelevante ("grandes projetos" 
subsidiados para funcionarem abaixo 
do ponto de r4velainento)& 
Sjtuamso em'area$ menos D dosenvolvi 
das do P43 mas com razoavsl denstd, 
de demogratica e facilldade8 de in.fr 

Ciaçao de '  rnenoí integrados e 	ostrutura integram-se nodesenvolv, 
Polos. Nacioai em areas atrasadas 	monto econznic0 geral. Escolhidos em 

onde se apresenta 	runçao doe "grandes projetos" da su 
maior o "efeito mo 	pra referidos. 

• 	do"- 	 Reclamam certo grau. do' protoçao con 
tra artIgos-orIundo9 de outraspate 
o de autoriza2ao previa do Goirerno p, 
ra 1oçalizao cle projetos' em qual» 
quer area do pa Sa 

Preparados pelo I4ixijstpio 
do Planojamento com coneu. 
teres 

RocuSos financeiros retira, 
dos de aplicaçes em infra» 
estrutura de baixa priori 
de; rçoursas de estados e 
minicipio envolvidos, etc. 

Recursos humanos fornecidos 
por companhias de consulto. 
ra e pelo Govrnp (condi 
ç092 semolhantes as pz'opor 
nada quando da fundaço de 
BrasilIa). 

Reduzir ao mínimo o 
probLema de mercado 
atraves de 1nvest1 

(continua) 

o 



(continuaçao) 
" P OL1TIC DE DESEiVOLVINEITO à UTO-.CUSTEiT1L 

MEDIDA 	OBJETIVO C RACTERISTICA 6 PRfl4CIPA IS 	rea13ES 
== == = == = = == = = 

iXIII,  RECURSOS FINANCEIROS 
rt' 	or 1 

Reorganizaçes Aumentar a efici 
setoriais 4a de seeseo 

nomjcoso Nerøado 
aumenta porque P?2 
dutos passam a LOr 
vendidos mais bar 

Largo u82  de coligaç6es entre ompr'. 
sas (fusoes, truts e carteis) fe 
chazento 1e empresas,1 inefcientes e 
estimulo as mais dinairiicas0 
impórtaçao orientada de antigos con-. 
correntoa0 

Fundos normais do BNDE. Uso 
de consultores e de colabo 
raçes teenicas das empresas 
envolvidas0 

Estímulo 	do Aujnertar mercados 3 Largo uso de mecanismos do. integraur. .. órgoe Oficiais .de 	inancia-  
exportaç6es (estimulo e Soto.. .. menos das - Ezportagoes 

res mais oficiem.. Euie 	do Banco CentraL 151.. 
tes e abertura de niateÊiod, Extrior e Indus.. 
mercados externa), tria e Comercio 

Estmuo de Elevar poder aqui-. Evitaso reequipamento nas reorganizg, 
--- 

VIlêsmaro ,  dos iteno a!teriores0 
Ajsorgao de sitivo dos desem~ çes. setoriais 
mao-.deobva pregados ousubsm -..Adota..2e nos polos 	nos projetos com-. 

pregados piementaros, tenologias; caracteriza-. 
das pela absorgao de mo-'do-obra. 

/ 
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»NOTá SBRE O PIOTECIOiÇI3MO INTNO 

.Â prõposta rormal do medidas protecionistas para os pSlos n 
clonais de desenvolvimento nao deixara de causar estranheza a: econom1 
tas que por sua tormaçao aprenderam 4 aceitar como dogina 

que o protecioniamà constitui algo utilizvel apenar en 
t$ naç60; e 	 -' 

que mesmo entre alas devo ser empregádo com pacimnia 
Ora, acreditamos que a defesa da atividade econ&nica nos p61os é indi 
pensvel rètomada do desenvolvimento no Brasil. Se para tanto se laa 
ça cio. de instrumentos utilizados apenas no corcio internacional is 
se se.deve s peculiaridades da tormaçaõ hIstórIca da economia brasi 
leira. Tratando'.se de pontos 	tiveis de controvrsia procuramos o 
pr aqui, do forma ordenada s  nossa eoncepço a fim do que as idias em 
que se baseia possam ser discutidas. 

O problema no caso especLfico Ó o da criaçao de mercado para 
odesenvolvimanto..LIossa anlise procedor, pois e  dentro dse põnt 
de-vístat, h dimenso do mercado 6 dada pela .popuiaçao nais a qúantida 
de capital à disposiçõ desta. Para se, chógar portanto a, ximizaçe 
do mercado (e portanto docbsenvolvlmento) dentro de um país, faz-.se nç 
ceBsrio que sua popuiaçao disponha da maior quantidade de capital au 
torizada pela tecnologia moderna dentro de suas características ospecj 
ficas. 

Como a popuiaçao 30 distribui espacialinente ;  o problema da 
criaço de mercado deve ser colocádo tamb6m nesses trmos. Em outras 
palavras, o que nos interessa 6 menos o mecanismo de craço do 	que 
de difuso espacial do mercado. Distingu.tremos igualmónto entre o que 
se passa dentro de um mesmo Pais e o ocorrido entre dois países dite 
rentes, Em tr'mos econnzicos 'Paí& 6 urna regiõ dentro da qual os r, 
tõres eeorimicos circulam livre e ficilnente. A n6s izitexessar sobro 
tudo a circulaço da mo»de.'obr'a. 

Dentro do um mesmo País a difuso do mercado obedece a txs 
tipos fundamentais do mecanismos: 

op&o dininico..principal ,ao oferecer melhores oportunid 
das atrai a medeobra de outras regies; 

o p6lo dinamico oferece mercado para aqules artigos que 
as outras regies podem produzjr.eficionternente(*); e 

(4) Produçao eficiente significa aque34 que 6 competi'tiva podendo 
ser levada adiante sem nechuma especie de prOteçao. 
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e) a £oa geogrfica do ptSio tende a se estender geogz,fica 
mente até abranger a totalidade do país 

sses tres meeanisnos agindo separados ou conjuntamento pro' 
porcionam a tida a populaç&o do Pais, urna rpida elevaço do capital 
e. sua dispOsiçao, ou soja, elevam o mercado ao seu aCvei mais eÏevado, 

Entre dois pasós diferentes apeias. a frmula J2 funciona 
AB fronteiras colocam obstculos seja livre àirculaçao dø rno'de'obm 
seja t extensao geogrfica do pelo.. Assim sendo,, o Pais à. apenas pode-
ra depender de 3 para criaço do seu mercado na medida em que a proeu& 
ra que. &ste lhe proporciona pomita a eria90 de:  um xniznero de ativida' 
des "efieiente" capaz de lhe facultar um capital .pàr habitante de ui-
ve]. satisfatr1o. Se isso no acontecer À devera. ampliar seu mercado 
travas do outros moios. A maneira usual de conaegufio consiste 	em 
criar urna .proteço aduaneira que reserve para seus produtores todo seu 
mercado intorno Com ièso éle se lançar& numa srie de setores 	em 
que sua poduço "ineficiente" (nao competitiva internacionalmente ). 
mas que significara um n&vo passo no sentido do seu dêsenvolvimonto0 4, 
sina1ese, aiis que essa "inefici&ncia" pode ser estritarnente tempor..• 
ria conforme assinala a teoria da indístria nascente, 

O problema brasileiro resulta do que como conseqtt&ncia 	da 
irracional ocupaço do nosso territ&rio apenas o mecanismo k' funciona 
plenamente. Os nieleos ocupados empocas diferentes e por circunstan. 
das VZ'1aS do nosa hist4ria eeon&xnica contam hoje com infra e supe 
estrutura econ6miea excessivamente grande para que seu abandõno possa 
er considerado sriamonto. Isso orla, um fator do imobilidádo popui.a 

cional que reduz drsticamente a circuiaçao do wao.-de.obra. A par dia-. 
so  as grandes croas que separan às riiióieos dificultam e atrasam o meca 
nismo da expansao geâgrfica do p6lo ainamico principal. Àsgim a zona 
;ionoira de Sao Paulo estendeu»se mais acentuadamente para o sul 	do 
que para o norte como seria. desej1ve1. 

Enquanto o p6lo Centro-.Sul brasileiro se revelou bastante dt 
n.mico para proporcionar mercado constantemente crescente s &reas a-
trasada no havia problema. flã momento s  por&n,. que ap6s 1961 sto a-. 
pz'esontou sintomas de estagnaçao nada inala natural do que lançar-se 
mao do mecanismo dó reserva de mercados locais atravs de 'certos ti-
pos de protecianIsmo g  A desvantagem em relaçao fSrmula anterior 
que dará lugar a eeto nraero de atividade "ineficóntes". Do ponto-.d,, 
vista global, todavia, se aumentará o mercado total do Pais, sem pre 
juizo Sequer para a área mais desõnvolvida. 
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Colocando o problema de outra forma d1XhWO$ que Õstamos di 
ante do seguinte impasset o CentroSul nõ proporciona meradó para 
ar reas atrasadas e nem permite que ela mesmo .o crie (aproveitando a 
substituiço de mportaç3ea ou criando blocos de Investímentos)4 como 
conseqxic1a de sua produço do maior efiaincia0 £ adoço de certa 
forma de proencionismo constitui a maneira de resolver o impasse0 

Algumas observações finais devem ser foltas8  

as atividades ineficientes criadas podero se tornar com 
petltivas na medida em qúS aumentarem as Il economIas externas da re 
gio protegidas 

para correço final de distorçes podeee pensar a longo 
prazo na suprosso do !proteciqnismo" Ocorrerá ento um processo do 
intograço econrnica 2  levado adiante com grande sucouo em diversas pa 
tes do mundo0 



"XOTâ S13RE OS PÓLOS REGIOiAIS" 

Em nossa arhise anterior preoaupamodnos essencialmente «ia 
os plos nacionais4 Êàto9 9  por&u, no resolvem o problema do atraso 
relativo de certas a#reas q  cabendo, portanto, definjr,so tamb&n "p&cs 
regionais" de desOnvolvimento. 

O importante na escolha dstes e que se leve em conta as 
suás potencialidades cItnxni.cas e no apenas seu equipamento tox'ei 
rio o.auá .localizaço0 Vejamos em linhas muito gerais como se ompre. 
endeia uma política de desenvolvimento regional em trmos de p6los, 

Definidos os pólos nacionats de desenvolvimento e pua loca 
iizaçao, identificar»se'iam as troas subdesenvolvidas .no bena:tIcia-
daso Para estas se designaria certo nmei'o do pólos regionais de 
desenvoi.vimento0 Seus diversos nileleos urbanos seriam estudados ido, 
tificando'se as atividades econômicas a eistentos e verifiaando'se 
o crescimento dos seus diversos setores em trmos absolutos e relat,j 
vtunente a pólos vizinhos e à média do PaÍs Os pólos de maiores po» 
tencialidades seriam aquleas 

onde t3m grande importância setores que segundo pianos 
e prcvis3os glõbais, devero apresentar taxas excepcionalmente rpi.' 
das de desenvolvimento; 

onde os setores ezistontes aprosentam taxas de expanso. 
superior a rudia da regio ou do Paíso 

Os dois critérios acima poderao ser analisados separada ou 
conjuntanionte0 A par disso, as inforznaçea com base na situaçao atu» 
ai e oxperi8ncia recente, poderiam ser complementadas com outras re' 
lativas a potoncialidados conhecidas. e ainda iiao exploradas (exempic» 
existencia de lençois de petroleo ou determinados minerais, condiçoGe 
para criaçao de um p8rto etc) Ainda aqui, todavia, se indagara sem.' 
pre quais as previses de crescimento futuro dessa atividade poss 
vel. 

£ analise acima esboçada poderia ser apoiada em instrumen-. 
tal teórico mais avançadod Assim a determinaçao do dinamismo dos di. 
verso3 setores poderia vir precedida do ciculo do "setor bsiC&' do 
cada cidades  tal como se faz hoje, usualmente, em estudos urban{stL 
cosa sse setor bsico ou "exportadõr" ó normalmente considerado co 
no o mecanismo principal do crescimento dos nicloos urbanos0 A par 
disso, õs éstudiosos do desenvolvimento regional propew tada uma 
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&o coefiéiantes destínados a det 	a vocaco çica 
das aç3 areasa 

A uti1iaçó dse netz12nenta1 relativamente eineita 
P=MitArla determinar rerto Ouzero de a p&Lo 
re2orai Estudc de mulor,profundidade irdicariarn fiaiinete 

oLdos O co b&sioo seria rempre o das potiaU 
deá diné,wS, Q  LO SignVICV riso queio Seu 	 o CqUIP 
icto PrOMStMe dos diversos UU0100u O qie ao picur'a 
zoe o ee1to d nuico Poréldade de •iv tiaeto SiMO qun 

eeta qtiantidae de eqtdpaentoigon menós SkyeStimantos 
apreentando ortwto 	eteii pibus 	ree vatager 

\ 
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' NOWA SBBE INFRE5TRUTUBb E MERCADCI" 

O argumento relativo a infra-estrutura reclama alguns escla» 
reeitnentos i dificuldade 	em que no se tem idia muito clara s 
bre o que venha a ser demanda de um mercado para infra-estrutura econ 
mica0 Em verdade, há quem desligue - a id&ta de criaço de infra.estruz 
ra da existnc1a de uma demanda 9  sustentamos que o sistema de transpo 
te, a produçao de energia e outros empreendimentos do mesmo tipo de-
vem ser f oitos para estimulai' o desenvolvimento o mao, necessariaznente, 
em fiinço de procura específica. Trata»se, em suma, da idia do que a 
oferta cria procura. Ora s  tentativas do estimular o aparecimento 	de 
atividadês diretamente produtivas, atravs demelhoriadõ infra-estru.' 
tura resultaram em substancial fracasso (veja-se exemplo do Sul da itj 
lia.Surgiu, dessa forma, reao que nos lovou ao p1â opásto, 

Hirscivaann 	sustentou que as ativi4ades diretamente produ- 
tivas deveriam surgir em primeiro lugar, dado que sua existncia cria 
rIa prossao irresistível em favor do infra-estruturas adequadas. Posi.-
çao mais equilibrada e que nos pomito equacionar o problema da 	de- 
manda, a de Arthur Les. Para &le, a àriaçao deve Per concoini 
tanto, isto , previstO o aparecimento de corto nmero de atividades 
diretamente produtivas, preva'.se a criaçao, concornitante da infra-est 
tura de apoio. Essa posiçao, sem divida alguma, a verdadeira, eondIci 
na o aparecimento da infra-estrutura i existncia dó um "mercados' pau- 
ra ela0 

- 	 e - -- 	 -. 

(*) ilbert O. liirschinann .-The Strategy of Econonic Development 
Yale IJniversity Press ieir Hansen, 1959, 

W. Arthur Lewis- Development Planntng George Aliem and tTIm Londres, 1966 


